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শত পপপাথস-পহউ ৯এপপপ পরপ ্পপ ্উসসা্ন 

শ্রন্ডি মানেন স্ল্রলীক্ম এই 
৭ ভাল্লিখ্খে আমাকেব্ স্ুভডল শ্রই আ্যাসোক্নিসেটেড-্ঞন্ ক 

প্রন্কাম্শিভ্ড হুক্ম গ্রন্থি 

স্থধীরচন্্র সরকার সংকলিত 

বিবিধার্থ অভিধান ৬৫* ৬ 
| * বাংলা ভাষায় সপপূর্ণ নৃতন ধরণের অভিধান : প্রায় পনর হাজার শব্দের সমহযধে গ্রস্থিত। এতে আছে-_বাংল! বিশেষার্থক শব ও 

বীাক্যাংশ (1910775 & [10059 -অর্থ সমেত ) : বাংল! প্রবাদ ও প্রবচন (প্রত্যেক প্রবাদের অর্থ সমেত : বাংলায় আগত 

বিদেশী শব্ধ (ইংরেছী, ফরাসী, পতুগীঞ্জ, জার্মান, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমিয়! গুল্রাতী 
ঈত্যাদি ) : বাংল! অশিষ্ট ও অপশব্দ (9177 77078): গ্রাম্য শব্ধ : অনুকার শব্দ: সাংবাদিক নুতন বাংল! শব্দ : বাংল! 
ছিত্ব শব্দ: বিপরীতার্থক শব্দ : সহচর শব: পরিভাষা--( বৈজ্ঞানিক, ভোঁগে।লিক, দার্শনিক, প্রশীসনিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ক পরিভাষা-_-এ ছাঁড়। আরও অনেক আবশ্যকীয় বিভাগ আছে। ] 

প্রাণতোষ ঘটকের-_রতুমাল। (সমার্থাভিধান )--101০600781 06 990025078 ২৫৩ 

[বাংলা ভাষ! অনন্ত সম্পনগালিনী। ছাত্রছাত্রী সাহিত্যসেবী সকলেরই প্রয়োজন মত ধখোপবুক্ত শব সমূহের চয়ণ অত্যাবশ্ঠক | 
একই শব্দের সম অর্থবোধক অসংখ্য শব আভিধানিক পদ্ধতিতে পরিবেশিত হইয়াছে । ] 

পাক এ ৮৯০ ৮৮ শিশি শা পপি 0 ক 

এ. টি. থা০৫200 

কলকাতার পথ-ঘাট ৩০০ 
[ কলকাতার পথ-ঘাঁটকে কেন্ত্র করে এটি একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ ] 

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের--অবনীজ্দ-চরিতম্ ৫০০ 
[ প্রবোধেন্দুবাবুর বাংল! ভাষায় বৈশিষ্ট্যময় বিষ্টাস ও রচনার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি, কিন্তু তার “অবনীক্র-চরিতম্? গ্রন্থে 
শিল্পীগুর অবনীজনাথের চরিব্রচিত্রণের যে অভিনব লিপি-কোঁশল তিনি দেখিয়েছেন_-ত| সত্াই অভিনন্দনীয়। বাংল! সাহিত্যে 
বইটি একটি অমূল্য সম্পদ । এতে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি মৃল্যবাঁন চিত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশিত হয়েছে । ] 

বিনয় ঘোষের-__বাদশাহী আমল ৬:০০ 
[গোয়েন্দা কাহিনী বা রোমাণ্টিক উপচ্ঠাস ছাড়াও ষে এতিহ।সিক বিষয়ের বই একনিশ্বামে পড়ে ফেল! যায়, বিনয় ঘোষের “বাদপাহী 
আমলের” পাঠকমাত্রই তা স্বীকার করেন। বিধাত পর্যটক ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহ-চিকিৎসক ফ্ালোয়! বাণিয়ের ভ্রমণ” 
বৃত্তীস্ত অবলম্বনে সেকাল আমলের সামীঞ্জিক ও রাষ্ত্রিক জীবন নিয়ে লেখা এই বইতে মধাধুগের ভারতের এমন একটি অন্তরঙ্গ 
পরিচয় ফুটে উঠেছে, যা আর কোথাও উঠেনি । তথাসমৃদ্ধ রপায়ণ এই প্রথম। ] 

নলিনীকুমাঁর ভত্রের__বিচিত্র মণিপুর ৩০০ 
[ ভারতের পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত বিচিত্র এই দেশ--মণিপুর। এর প্রকৃতির রাপবৈচিত্রা যেমন নয়নমুদ্ধীকর, তেমনি এখানকার 
অধিবাসীদের আচার-বাবহার, রীতি-নীতি, নৃতাকল! চিত্তীকর্ষক। চিত্রীঙ্গবার লীলাভূমি এই রমনীয় দেশ স্থন্ধে বাংলার পাঠকমনে 
আজও বিশেষ কোঁতৃহল আছে। গ্রন্থকার প্রত্যক্ষদর্ণা নিজে। তীর মোহন লিপিতুলিকায় যে যে চিত্র এই গ্রন্থে তিনি তুলে 
ধরেছেন, ত। বিশেষ তথাসম্বলিত ও জ্ঞানগর্ভের পরিচায়ক |] 

দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্দ্র রায়ের--আত্মজীবনচরিত তা 
[ সঙ্গীতলাধক দিলী পকুমার রায়ের পিতামহ এবং ম্বনামধন্য নাট্যকার ও কবি দ্বিজে্ললাল রায়ের (1). 1. 7০১) পিত্ৃদেব দেওয়ান 
কাণিকেয়চন্ত্র রায়ের এই আত্মচরিতে দেঁড়শত বৎসর পূর্বেকার বাংল! দেশের সমালজীবনের একথানি যথার্থ চিত্র পাওয়! যায়। 
উপন্তাসের মত হুখপাঠা | ] 

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের- শরগ্চজ্দের সঙ্গে ২ ৫০ 
[ লেখক সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীয়নাপরাহে কিছু মেলামেশা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । সেই শৃত্র ধরে 
তার সন্বচ্ষে কিছু কথা, কিছু ঘটন। এই ছোট্ট বইথানিতে সকলকে আনন্দদান করবে উদ্দেগ্ঠে লিপিবদ্ধ করেছেন । ] 

১৫ জাপা? পাপী পপ সপ উপ আপ ৮ পাশিশীটি কিশী শি এপি পিসি শিস্ট পপশীশতশি ২ শশা পিপাশল শশা 

ই্ডিয়ান ত্যাসোনিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ ও 
৯৩ মহাত্মা! গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 
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রবীক্্র ভারতী পত্রিক৷ 
সম্পাদক £: ধীরেন দেবনাথ 

৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্য। 

এ সংখ্যায় ধারা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন-_ 

শ্রীহিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
ডঃ শীতাংশু মৈত্র 
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 
ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী 

এবং আরও অনেকে । 

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা 
বাঁধিক চাঁদা চার টাকা (সডাক ) 

টাদা পাঠাবার ও অন্ঠান্ত যাবতীয় অনুসন্ধানের 
ঠিকানা : 

পত্রিকা সম্পাদক 

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় 

৩/৪ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা ৭ 
ফোঁন : ৩৪-২৭৪৯, 

একমাত্র পরিবেশক : 

পত্রিক। সিপ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড 
১২/১এ লিগুসে গ্রীট, কলকাতা-১৬ 

রবীন্র ভারতী বিশ্ববিদ্বালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 

রবীন্দ্র-হুভাষিত ১২০০ 
সংকলক : গ্রীবিনয়েন্ত্রনারার়ণ সিংহ 

1) 1705550102৩ 880175$ ১৫০ 

লেখক : প্রীহিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৫০ 

ত্হানদর্পণ ৩০০ 
লেখক : ৬হরি্চজ্্র সান্ঠাল 

প্রাথিস্থান : 

জিজ্ঞাস 
৩৩ কলেজ রো । ১৩৩, রাসবিহ্থারী এভেনিউ 

ভূতনাঁথ ভৌমিক 

স্বামী বিবেকানন্দ 
অমরেন্ত্র ঘোষ 

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী 
বিধুভৃষণ ভট্টাচার্য 

ভগলী ও হাওড়ার ইতিহাস 
চুণীলাঁল বন্থ 

আরামবাগের ইতিকথ৷ 
প্রকাশ রায় 
মক্তি-সংগ্রামে ভারতীয় রূুষক 
আশোঁক গুহ 

সংগ্রামী হিন্দৃস্থান 
অন্তবাঁদক £ নৃপেন্দ্ররুষ্ণ চটোপাধায় 

মাক্িম গোকাঁ : মা 
অন্নবাঁদক £ স্থনীল বিশ্বাস 

সমারসেট মম- শ্রীমতী ব্রাক 
অন্বাঁদক : বিষ মুখোপাধ্যায় 
আনাতোল ফ্রীস- _হিরণ্য উপাখ্যান ৫'০০ 

(দি ক্রাইম অব সিলবেশ্ব বনার ) 
অন্তবাদক £ বিমল দত্ত 

গীল মোপাসী-মোপাসীর গল্প ২৭৫ 

৫০০ 

৬০০ 

হরেরুষণ মুখোপাধ্যায় 

চও্রীদাস ও বিছাপতি ৩'৫০ 
ড: শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য 

আধুনিক শিক্ষা! ওশিক্ষণ প্রণালী ৬০, 
শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৬:৭৫ 
ফণিভৃষণ বিশ্বাস 

শারীরিক শিক্ষ। ৬৫০ 
মোহিতকুমাঁর সেনগুপ্ত 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থ। ৪*০০ 
শিক্ষায় ক্রমবিকাশ ২'৫০ 
মল্লিনাথ অনূদিত ও কালিদাঁস বিরচিত 

ভারতী বুক স্টল 
৬, রমানাথ মজুমদার স্টাট, কলিকাঁতী-৯ 

ফোন ৩৪1৫১৭৮ £ গ্রাম 0৮500101556 
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িনুর জন্যে 
প্রসূন বস্তু 

একটি সহজ সুখপাঠ্য কিশোর উপন্তাস। শহরে মানুষ বারে! বছরের কিশোর পিন 
একবার ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে এক নতুন জীবন লাভ করলো-_মাটির 
কাছাকাছি যে জীবন সহজ, সরল, মাটির মতে স্পষ্ট। রাধ।-বৌদি, পাঁচু, ছিদাম, 
বাবুরালি তার কাছে আদর্শ। প্রতিটি ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দ্রেওয়ার মতো । 

দাম; : তিন টাক | 

বাল! ভাষায় টি মাত্র গ্রন্থে ভারতের নৃত্যকল।র 
ভারতের নৃত্যকলা ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াস এই প্রথম । 

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বাইশটি আর প্লেট ও শতাধিক চিত্রসমুদ্ধ শোভন 
স্করণ। দাম : বারো টাকা |. 

লগ্তনের পটভূমিকায় এই অনন্যাসাধারণ উপন্যাস ; 
আধুনিকতম সাহিত্যকর্সে উল্লেখযোগা সংযোজন। ইংলিশ চ্যানেল 

প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। ৃ কৃষ্ণা দত্ত 
দাম : সাত টাঁকা। ; 

সভ্যতার নিওন আলোর আড়ালে অন্ধকারের 

তারা নায়িকা । তাঁরা দেশ-বিদেশের নাইট 

ক্লাব, ক্যাবারে, ব্রথেলে দেহপসারিণী । তাদের 

বেদনাময় জীবন নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিচ্্তাঁসমৃদ্ধ একটি 
অসাধারণ উপস্াস। দাম : ছয় টাকা। 

অপরিচিত অন্ধকারে 
অজাতশঞ্ 

শ্রাম-বাংলার পটভূমিকায় রচিত তরুণ কথাশিল্লীর 

এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পাখির। পিঞ্জরে 

সংযোজন । জীবনধর্মী একটি অসাধারণ উপন্যাস। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় 

দাম : সাড়ে তিন টাকা। 
পা ৯ পাশ ৭ পাপ পপ দা পা শশা পপপপপপাশিপপািপিশিশিক সত ক শাক পালা সপ এপ শা শন আসল ০০০১ হল তাস লিপির পেল সি ৮ কাশি শট ২ সী শি শ্ী+ ৬০ 

নবপত্র প্রকাশন | ৫৯ ১ পটুরাটোল। লে লেন। “ুলিরাডীল | ৩৪-৬৩১৩ 
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বিবি উরি নটি রহিত 

॥ ইংরেজী নববর্ষের নূতন বই ॥ 

জরাসন্ধের 

লৌহকপাট ৪র্থ পর্ব 
আশাপুর্ণ! দেবীর 

প্রথম প্রতিশ্রুতি 
বিজ্তিভূষণ মুখোপাধ্ায়ের 

দোলগোবিন্দর কড়চ। 
গজেন্্কুমাঁর মিত্রের 

দহন ও দীপ্তি 
দ্বারেশচচ্ছ্র শর্মাচাঁষের 

ছারামিছিল 
প্রশান্ত চৌধুরীর 

কান পেতে শুনি 
মনোজ বস্থুর 

সাজবদল 

স্থধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 

পরমাতীয়। 
মহাশ্েতা ভট্টাচাঁষের 

বায়ঙ্ষোপের বাক্স 
আশুতোষ মুখোপাধ্যান্নের 

তো গল্প 
শচীন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

ঢেউ ওঠে পড়ে 
পরিতোষ মজুমদারের 

সান্পাউলির-মেয়ে 
ব্বরাঁজ বন্দোপাধ্যায়ের 

আলোর অরণ্য 

বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 

বহ্কিম-রচনাসম্ভার 
সপ পালিশ পল ১ এপি সাপ পাপ শপ পিপি পন কাদা পা পল পিপি শট শশী পপি পিপিপি 

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা ১২ 

উনবিংশ শতাব্দীর পচালিকার ও 
বাংল! সাহিত্য ১২০ 

আধুনিক বাংলাছন্দ (১৮৫৮-১৯৫৮) 
ডকুর নীলরতন গেন। সার 

কলিকাতা বিশ্ববিচ্তালয়ের এবং বিশ্বভারতীতে 

এম.এ. এবং বি. এ. অনার্স ও 121011৮৪ বাংলার 

পাঠ্যতালিকা-ভূক্ত 

বাংল! ছন্দের প্রকৃতি ও আকৃতি, বাংল! ছন্দের ক্রমবিকাশ-- 
চাপ হইতে রবীন্্ঘুগ--রবীন্ত্রোভুর যুগ পর্যন্ত বিবর্তন ও 
ভাবী মম্ভাবন। সম্পর্কে অনবদ্য আলোচনা । 

বিশ্বভ।রতীর রবীন অধ্য।পক শ্রপ্রবোধচন্্র সেন লিখিত 

“ছন্দ পরিভাষ।”, প্রবন্ধ সম্বলিত । 

“বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা 
বাঁরয়া সাম্্রতিককাঁলে যে সকল বই প্রকাশিত হইয়াছে ডর 

নীলরতন সেন লিখিত 'আঁধুনিক বাংল! ছন্দ' বইখানি তাহার 
মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় । তথ্যনিষ্ঠার সহিত বিশ্লেষণ--নিপুণত| 
গ্রন্থথানিকে সর্বত্রই উচ্চমান দীন করিয়াছে। উনাবংশ 
শতকের মধ্যকাঁল হইতে একেবারে সাম্প্রতিক কাল পযন্ত 
বাংলা ছন্দের বিকাশের এমন ধারাবাহিক আলোচন। 
্রন্থানিকে আমাদের কাছে অত্যন্ত মুল্যবান করিয়া 
তুলিয়াছে।” - ডক্টর শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত 

অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী । 

বাংল। সাহিত্যে নাটকের থার! 
ডক্টর বৈছানাথ শীল। ন্তস্থ) 

সমালোচনা সম্ভার ১ম ও ২য় খণ্ড ৫০০ 

সারদা মঙ্গল ২০০ 

অধ্যাপক প্রতিভাকাস্ত মৈত্র। 

বাংল ছন্দের ভ্রমবিকাশ ২৫০ 
অধ্যাপক উজ্জবলকুমার মজুমদার । 

সঙ্গীত সোপান 
অধ্যাপক কৃষ্ণদাস ঘোষ । (যন্স্থ) 

মহাজাতি প্রকাশক ॥ ১৩ বহ্িম চ্যাটাজি স্টাট, 
কলিকাতা-১২। ফোন ৩৪ : ৪৭৭৮ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
প্রথম থণ্ডে যাবতীয় উপন্যান (১৪টি) একত্রে [ ১২০] 

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তান্ত যাবতীয় রচন1। (৩য় মুদ্রণ পুজ।র 

পূর্বেই প্রকাশিত হইবে) [১৫] উভয় খণ্ডই 

শ্লীযোগেশচক্স বাগল কতৃকি সম্পাদিত। 

রমেশ রচনাবলী 
রমেশচন্দ্র দত্তের যাবতীয় উপন্তাস (৬টি) একত্রে । [৯*** ] 

শ্রীযোগেশচক্ বাগল কতৃকি সম্পাদিত | 

ডক্টর শশিভুষণ দাশগুপ্ত 

ভারতের শক্তি-সাধন। ও শাক্ত-সাহিত্য 
বইটি রচনার জন্ঠ সাহিত্য আকাদমী পুরদ্কীরে ভূষিত [১৫০০] 

শ্রীহিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

উপনিবদের দর্শন [৭:০০ ] 
(রবীন্দরদর্শন, [ ২'৫০ ] 

সাহিভ্য স্হস্ন্ক। 

১৮৮৬-৮৭ শক ণ 

ভ্বিজেজ্র রচন।বলী 
ছুইটি খণ্ডে যাবতীয় র5ন। সংগৃহীত এবং উয় থণ্ডই 

ডঃ রখীক্রনাথ রায় কতৃকি সম্পাদিত । [ প্রপম খণ্ড ১২৫০; 

দিতীয় খণ্ড ১৫-** ] দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। 

বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যরত্ব শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার 

হাজার পদাবলীব বৃহত্তম আকরগ্রন্থ | [২৫** ] 

রামায়ণ কৃত্তিঝাস বিরচিত 
সাহিত্যরতু শ্রীহরেকৃষণ মুখোপাঁধায় সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ | 

ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও শ্রীনুর্ঘ 

রাঁয় কর্তৃক চিত্রিত। [৯***] 

শ্রীন্মমিয়কুম।র বন্দোপাধ্যায় রচিত 

বাকুড়ার মন্দির 
রং রি শত হইবে । 

৩২এ, & আচার, প্রফুলচন্দ্ রো কলিকাতা» 

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥ 

ডঃ হরিহর মিশ্র ডঃ প্রফুলকুমার সরকার 

কান্ত। ও কাব্য (সগ্ভ প্রকাশিত) ৫** গুরুদেবের শান্তিনিকেতন 
ডঃ অসিতকুমার হালদার (স্চ প্রকাশিত ) ৩০০ 

রা শ্করীপ্রসাদ বহু ০ মোহিতলাল মনুমদার 

চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৫০  শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০-০ 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ডঃ রণেন্বনাথ দেব 

রবীন্দ্রসাহিত্যে পাবলীর স্থান ৬০০ কবিস্বরূপের সংজ। ৪-০০ 

শতৃচন্্র বিদ্যার চেতন্য পরিকর ১৬০০ 

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত 

ভ্রমনিরাশ ৬৫* রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ১০০ 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সোমেরনাধ বর 

বিযুপুর ঘরাণী দা ৫* সুর্বসনাথ রবীন্দ্রনাথ দা 
রবীল্দ্র- ভিটা ৮৯০ ১০*০* রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ওয় 

ধীরানন্দ ঠাকুর প্রতি খণ্ড ৬০৩ 

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিত। ১২০০ ডঃ শিশিরকুমার দাস 

রাবীন্ড্রিকী ৪** মধুজ্দনের কবিমানস ২৫০ 
পপ এস পপ তপতি শীত লি প্র ০৭ এপ আর পপ সপ পাপা সাপ পাশ পপ 

বুকল্যাপ্ড ল্যাগু প্রাইভেট লিমিটেড ১ শর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬॥ শাখা : এসাহাবাদ, পাটনা 
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সপ 

জগদীশ ভট্রাচার্য-রচিত 

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত 
রবীক্রনাথের শেষজীবন এবং আধুনিক বাংল! সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রবিদ্রোহ এবং রবীন্দ্ান্ুসরণের 

অনাবিষ্কৃত তথ্যসমৃদ্ধ চমকপ্রদ ইতিহাস। 
এই গ্রন্থে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চল্লিশখানি পত্র উদ্ধত হয়েছে । 

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংল 
যোগেশচজ্খ বাগল 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া! হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বাংলাদেশে যে নৃতন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
সভ্যতা গড়ির! উঠিয়াছে, তাহার বর্তমান ও ভবিত্তৎ রূপ ঠিকমত বুঝিতে হইলে সেই সংঘর্ষের সত্য 
ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বাগল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস লইয়! দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন। “উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংলা” তাঁহার সেই বহু আয়াসসাধ্য গবেষণার ফল। এই পুস্তকে বাংলাদেশের কয়েকজন 
হিতৈষী বান্ধব ও কয়েকজন কৃতী বাঙালী সন্তানের জীবনী ও কী্তি-কাহিনীর মধ্য দিয়া উনবিংশ 
শতান্ধীর প্রথমার্ধের বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও রর ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

দাম দশ ঢাকা 

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 

দশকুমার চরিত 
দণ্ডীর মহাগ্রন্থের অনুবাদ । প্রীচীন যুগের উচ্ছজ্খল ও 
উচ্ছল সমাজের এবং ক্রুরতা খলতা! ব্যভিচীরিতায় মগ্র 
রাজপরিবারের চিত্র। বিকারগ্রস্ত অতীত সমীজের চির 
উজ্জ্বল আঁলেখ্য । দাম চার টাকা 

ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

শরৎ-পরিচয় 
শরং-জীবনীর বছ অজ্ঞাত তথ্যের খুঁটিনাটি সমেত শরংচজের 
সুখপাঠ্য জীবনী। শরতচজ্রের পতজাবলীর সঙ্গে যুক্ত "শরৎ 
পরিচয়" সাহিত্য রসিকের পক্ষে তথাব্হুল নির্ভরযোগ্য বই। 
দাম সাঁড়ে তিন টাকা 

সুবোধকুমাঁর চক্রবতাঁর 

রম্যাণি বীক্ষ্য 
দক্ষিণ-ভারতের সুবিস্তৃত জমণ-কাহিনী। অসংখ্য চিত্রে 
শোভিত, রেঞিনে বীধাই ত্রিবর্ণ জ্যাকেটে মনোহর গ্রন্থ । 
রবীন্্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত বই। দাম আট টাকা! 
০০০ 

যোগেশচন্দ্র বাগলের 

বিদ্যাসাগর-পরিচয় 
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যশহ্বী লেখকের প্রামাণ্য জীবনীগ্রস্থ। 

স্ব্র-পরিসরে বিদ্যাসাগরের বিরাট জীবন ও অনন্থসাধারণ 

প্রতিভার নির্ভরযোগ্য আলোচনা । দাম দু টাক। 

উপেন্্রনাথ সেনের 

মহারীজা নন্দকুমার 
মহারাজ নন্দকুমারের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনীর উপর নুতন 

আলোকপাত করেছেন লেখক। একখানি তথাবছল 

নির্ভরযে (গা জীবনচরিত। দাম এক টাক! 

স্থশীল রায়ের 

আলেখ্যদর্শন 
কালিদাসের “মেঘদুত' থগুকাব্যের মর্মকথা উদঘাটিত হয়েছে 
নিপুণ কথাশিল্ীর অপরাপ গগ্ন্যমায়। মেঘদুতের সম্পুর্ণ 
নৃতন ভায্ক্ধূপ। দাম আঁড়াই টাকা 

রঞ্জন পাবলিশিৎ হাউস : ৫? ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩). 
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র্ 

স্নানের পর ল্যাকমে ট্যান্য পাউডার বাবহার করুন । 
আপনাকে দিনভ'র সজীব রাধবে...'''অপুর্ব সুগন্ধে ভল্লে 
রাধবে। 

1৫০ ট্যাব 
বিভিন্ন সুগন্ধ __ ল্যাডেগ্ডার, বির্ধাণ, স্যা্ডেলউড, অঞ্চারা, ভোর্টভার--থেকে 

আপনার পছন্দমত বেছে নিন। 

০০ ০০ ৪ 
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দি 
ইণ্ডিয়ান আয়রন ] 

কোং লিঃ 
কারখানা £. বানপুর ও কুলটি (পশ্চিমবঙ্গ) 

উৎপন্ন দ্রব্য ঃ 

পা পাহারা পা পাথর জপ 

€ষ্জাল ক্ষন উইত্তাতিনুর জিভ ৪- জুসত ন্বিজেউ, ও্ল্যাল, ন্রেল, 
্্রা্ষজ্গান্লাল ক্কস্ণন, লরাউও৪১. ০ক্কাম্মালর, ল্য, ল্যান শীউ, 

 শ্প্যাকশক্ভাল্বাইক কল্প ৫ শীউ১ ক্ুন্পোগ্গোউ ক্কল্লা শীত ৬ »্পাল্ল 

আম্মল্ভ্ন *পাইইস্পঃ ভ্াক্রিক্ফেলি ক্ষাস্ভ্ট আম্মল্রল্ল শাইইন্প১ স্যাগুও 

০২উ্ান্মিৎ, এাইইস5 আন্মল্রলল ক্ষাজ্িহ১ আ্ভীল ক্ষাসিডিহ১ ভন 

. ওচ্ছজন্লাতন হচাজ্ওি৪, ৬ হ্হার্ড ০ক্ষান্চ১ আআক্সোক্িস্সাঙ্ম ালহ্কেউঃ 

সালস্ত্রিউন্সিক্ক আযান, ০বঞ্খল ০ক্ষে ইভল্ললী ভিন্িসিপজ্ঞ 1 

ম্যানেজিং এজেপ্টঃ 
শা হমাটিকল লবন” লিও 

মার্টিন বার্ন হাউস, ১২ মিশন রো, কলিকাডা ১ 
শাখা: নয়। দিলী বোম্বাই কানপুর পাটন। 

দক্ষিণ ভারতে এজেণ্ট ; দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোঁ্ট কোং লিঃ, মাদ্রাজ ১ 

76858 ৪৭ 
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“ কুলজিয়ানের 
॥ ই ৭ রি - ॥ । চু রর সি 

ৰ রন কী ॥ 
ত্ ৭ রি 1 ঠা 

লি দত ৯ 3 
! চা 

শ্রীল 

৮:8৮ 
4 

দর) পৃথিবীতে ফুণএয়ান আজ একটি সর্ববিদিত নাম । অনংখ্য যোজনার 
পরিকল্পনা, পরিবর্ধন ও নির্মাণে কুলজিয়ান আজ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপৃত | বিরাট 
বিরাট বিহ্্যুৎ-উৎ্গাদন-কেন্দ্র থেকে গুরু ক'রে আধুনিকতম জেট বিমানের 
গোভা শ্রয়-সমন্ত রকষের বড় বড় নির্মাণের কাজে কুলজিয়ানের প্রশংসনীয় 

কৃতিত্ব আঁজ সমভাবে দ্বীকৃত। গ্াপত্য ব| নির্মাণ, যন্ত্র ব! বিদ্যুৎ-সন্ম্বীয় দক্ষ 
কুলজিয়ান-এঞ্জিনীয়ারের] কেন্্রীতুত-পরিচালন-দায়িত্বে কাজ 
ক'রে থাকেন ব'লে প্রভূত কর্ম-নৈপুণ্যের সংগে সংগে মিতবারে নিমীণকার্ধের 
আশ্বাস ক্রেতাদের দিতে পারেন । 

গত ত্রিশ বছর ধ'রে দেশে এবং বিদেশে, সর্বত্র কুলজিয়ানের কর্মপদ্ধতি এবং 
কুশলতা৷ সগৌরবে পরীক্ষিত হয়ে এসেছে । ভারতেও কুলজিয়ান কর্পোরেশনের 
একটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকল্পন। ও এপ্রিনীয়ারিং অফিস আছে । এখানে 
কুশলী ভারতীয় এপ্রিনীয়ারেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ; তার! বিশিষ্ট বুর়াজিয়র-পদ্ধতিতে 

কুরঁজিযনাের এ তিহাপুষ্ট অভিজ্ঞতা নিরেই কাণ্ ক'রে থাকেন৷ 

দিল পেল 2527 ৩০ সিভি 
: ধঙে, 

. এঞ্িনীয়ার «* নিমাণপিক্সী 

ভারত-মাকিণ খুস্ত উদ্ভোগ ও ২৪-বি+ পার্ক স্রীটঃ কলিকা তা-৯৬ 
৪8878/68 

১। 
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স্মরণীয় ঘটনা... 

১৯৯৭ সাল-্প্রায় ষাট বছর আগেকার কখ1। তখনকার 
দিলে এদেশে একট ভালো আলপিনও তৈরী হোত না। 
সেই সময় টাট। প্রতিষ্ঠান ঘোষণ! করলেন যে তারা ইস্পাত 
তৈরীর আধুনিক কারখানা বসাবেন। এই পরিকল্পনাটি 
কতদূর সফল হবে এ সম্পর্কে অনেকেরই মনে পন্দেহ ছিল। 

এর কিছুদিন পরে সাকচিতে-যেখ।নে পরে শিল্পনগরী 
জামশেদপুর গড়ে উঠেছে -- ভারতের প্রথম ইস্পাত 
কারখান! গড়ে উঠলো! এবং ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
ইস্পাত উৎপাদন স্থুরু হোঁলো। এই স্মরণীয় ঘটন] যে শুধু 
ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা সুচনা! করলে তাই নয়, 
তার চেয়ে বড় কথা, এতে প্রমাণ হোলো! ক্রমবর্ধমান ইস্পাত 
শিল্পের বিরাট চাহিদা মেটানোর মত লোহা-পাথর ও অন্যান্ত 
প্রয়োজনীয় কাচামাল আমাদের দেশে আছে। 

জামশেদপুরে পঞ্চাশ বছর ধরে যে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে 
তা ভারতের শিল্পায়নের গোড়াপত্তনে ও শিল্পায়নের পথে 
এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে । আজ আমাদের দেশ ক্রমে 
ক্রমে যন্ত্রশিল্পে উন্নত হয়ে উঠছে। আমরা শিগগিরই 
আণবিক শক্তি উৎপাদন করবো, ইন্পাত উৎপাদনের প্র্যাণ্ট 
তৈরী করধো। যন্ত্রশিল্পের এই ক্রমোন্নতিতে টাট। স্টীল 
যথোচিতভাবে সাহায্য করে চলবে। 
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আপনার যদি থাকে 
ব্যালে মাইকেল__ 
র্বে মাটিতে গা গড়বে না 
হ্যা, সাইকেল হ'ল র্যালে ! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে 
তাকিয়ে দেখে। হবে না? ছুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল । র্যালের 
কদরই আলাদা। যার র্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র্যালে যদ্দি 
আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না। 

9 

9 
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লু জীন্বলেন্ নুন ওএন্লোজন ! 
নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয় । 
স্বনির্বাচিত উপাদানে সম্বদ্ধ ভাইনো-মস্ট ক্ষুধ। বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত 

স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পুবে”ও পরে সমভাবে উগযোগী। | 

উ 0 
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ৰ টে 
7171) 2 

৯ 

1777 771717172শত্ধ ত 

2 প+7477777- ৮ 
এ দি বালি লা স্ছি 

17 গ্ম্বদ্ধির পথ 9 
রে 
রং 

এই উপমহাদেশে সবত্র পৃিব্যত লৌহপথ ষ্ঃ 

ধরেই আজ প্রসারিত। সমগ্র দেশকে এব সুত্রে - 

গরথিত ও এঁক্যবন্ধ করেছে এই লৌহপথ, কিন্ত ্ . শী 

আপনাদের সহযৌগিতীর উপরই এর 
রা | রর 

সামর্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। 
7 রর 

এই জটিল লৌহজাঁলের পরিচালন ব্যবস্থা নিতান্ত্ট 1777 

দুরূহ, এর প্রতিটি গ্রন্থির গুরুত্ব অপরিসীম ; ৃ 7 7 

কোথায়ও সামান্যতম বিশৃখলায় সমগ্র পরিচালন “2 

ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হ'তে পারে | 
হি 4 

074 
| 

নী মা 
1) 
(9 

এ 
হী, 
রী ্ 
৮ টি 
৫) “7 রি ৮৫ 

ধু 
১৫ 

রে 
ূ সে টি 

[_] 

চর 
এগ 711 

২ তা 

্ 
রং 

71 

হরর 
নঁ 

ন্ট 

কপি পপ? 

টা 

রি 

৮৩ 

ট টা 
্ 

পু 7 
হ্ ভর 
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€জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ) ১ সি অদ্বিতীয় 
৩০ ব্ংসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 

দি বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ 
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস প্রীট, কলিকাতা-১ 

এ ৬ কা সিহত জিন ৬). 51119, ঃ 22. 

২৩ 

“কত 

কিলোতে এক মণ হ্য় 
৩1 জানতে চ।ইবেন না ।” 

সের ও মণ 
এখন আর বৈধ ওজন নয় 

কেবল মাত্র কিলো ও 

কুইণ্টযালে কিনুন । 

58 77705641102 8868, 
শপ শা শি শপ শস্য না স্পা সপ ্ জ শা জ জা সপন 2. কপ এ আপ্পাগ্র সন শপ পি 
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তধন সন্ধ্যে হত হনব; গোহন স্ত্রীর 
সক্ষে বসে চা পান কুব্র্িলেন। 

নাইরে ডাদেলুই ফেলে রাকেশ 

ছু বডুদের সঙ্গে ধেতছিল। 

দিন 

পা 

রে গেল । 

প্র __ তিনি খাস্ত হলেন। 
ঘ্র ততক্ষণে বাড়ীতে বয়ে আনা হচ্ছিল 

ঘর হঠাৎ গাড়াত্র ত্র ক্রষান্ন তীত্র আও 
ধাজ শোনা গেল। দৌডতে দৌড়তে 
এমে একটি ছেলে বলল, “রাকেশ 

পি গাড়ী চাপা পড়েছে । রাকেশের 
মাষেল হাত থেক্রে চাষেব্র পাত্র পড়ে 

কচি হযেছে, কোথাধ সে.' 
বাকেশকে 

| -চোধ দুটি তাব্র বোজা, কুঁকড়ে 
প্রি যাওয়া দেহটা ব্রক্তমাধামারি। 

নিওভ্তন্ধ হাসপাতাল। ন্লাক্েশ অচৈ 
তন্য। ছেলের শখ্যাপাশে সম্ত্রীক 
মোহনকে দু'ক্বেপ্ে ভল্লা তিন দিন তিন 
বাত্রি কাটাতে হল। প্রতীক্ষা আর 
প্রার্থনা তুলা ছাড়া কারা আব কীই বা 
করতে পারতেন । বাকেশ সেন 
উঠলে মোহন দুঃহদের কম্বল দান 
কলপেন-_-এই মানত কলেন। 
চারদিনের দিন সকালে ল্লাকেশ চাধ 
ধুলল। মোহলের প্র।ধন। দেবত। 

ছ্ শুনেছেন। মানতে কর্ধা মলে পঙ্ল 

তান। অথ কিছু এমন ধনী তিনি 
নন। তিন ধুবই অসুবিধা ও দ্বিধা 
পড়লেন। কিন্ত বেশীদিন তাকে 
এমন অবস্থায় ক্তাটাতে হযন্ন। 

এ, 

ঠিক যেন উপহালেক্র মত তাব হাতে 
এসে গেল প্রত্যাশিত মেষাদী বীমা" 
পলিসি প্রথম কিস্তির ২০০০ হাজার 
টাকা । মানত ল্রক্ষা হল । 

পাচ বন্ছর রাকেশ রইল পন্দু হযে। 
তালপর ডাক্জাবেরা তার পাহের 
ওপর অস্ত্রোপচার ভ্রুতরতে মন কর- 
লেন। হাসপাতালের ধরচ মেটাবার 
ভাবনা মে।হনকে আবান দুশ্চিত্তাগ্রস্ত 
ভ্তরল। ভাগ্যক্রমে সেই সময় ভার 
পলিসির গ্রিতীষ কিগ্ত্ির ২০০০ 
হাজান্র টাকা পাওয়া গেল। ভাবন। 

রইল নাআন। 

রাকেশের 
জীবনে 

মহলে সমসার মেন আন্ত লেই। 
অস্ত্রোপচারেব পর রাকেশকে খুঁডিষে 
খুঁড়িয়ে চএতে হন৷ সবচেষে ক্ছে য 
কলেজ, সেটিও ৪ মাইল দৃরে। 
সেধানে বোজ হেঁটে পঙতে যাওধা 
সম্ভব নষ বলে তান্তে লখাপডা 
ছাড়তে হল। তাহলে কি প্রাকেশের 
ভবিষ্যৎ অগ্ঞক্কান্র। না। মোহলের 
ক্তান্ধে রিল জীবন বীমাব্র পলিসি 
(শষ ক্রিশ্তিন আবোও ৬০০০ হাজার 
ট।কা, এই টাকাধ তিনি রাকেশের 
জন্য একটি আটা-কল খুললেন। 
এধন বাকেশ এই আটা-কলটি চালাষ 
এবং পিতামাতার দেধ। শোন। ক্রবে। 

২৮ ভ্রাইফ ইন্সিওরেলস কর্গোরেশন অফ ইতডিয়া 
৪৪৮7৬০61880 892 

১৭ 
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২৪ 8 1701706175015 9770972191৩ 

1161৩ 05 ও $06 ৫1111 
. ৬৫10) 7০9 ৬111 11০) 15 211 
৬/520115 2110 11) 811 6116807- 
5027595, 1015 98170901754 

৮101) (১019 50821 21 ০০7” 
0০47৫ 71 15০15, 

গাছের 86860 আগাছা তেতো 15ঠাছ 0, ই 
€81.0107118-14, 

২২ ₹ ৮২১২২১২ ২২ ২ ১২ ২২২২২২২২২২৭ ০১১১১১১২২২২২২১২২২২১২২২২২২২২২২২২ ২১২২২২২২২২২, 
পিসি স৯ ৮ শপ পি শক ৯ ১ পিসপীপ সি সপ লি) 5 উর্টা 1 নি পপি ররর মরন: ররর কবর 

০০৮০৬ পর 
চি রাশি, , 

2 2 পতি 4 

গগগুলেন নাতি 87877" ৬.০৩ 

প্রীত ওভাগবতধর্ম ভারত, বাণী 
তত ও লীদিওর গীত 25৮৭7 ৫০০ ওতে নাভি সরি রদ) ৫০০ 

শিক্ষাগরলি ধর্ম শিক্ষা. হুঘাণা ঠা 

গ্ুলেখক্চ আীঅনিলচন্ছর ঘোষ এম. এ. প্রসীত 
ব্যায়ামে বাঙালী :. বাহলার ছখা্ি ৩. 

|হারত্রে ঘাঙালী ১* ল্বাহলাদ্র মনাতরী ১২ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ** হ্বাহলাল্প বিদু্ী ... 
গঠন জপদাশ:” গর রামমোহন-" 
জীন্ন « প্ধীন্্নাথা ১২০ 

শব, ০০৬ চ চু ৭ 
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আপনাদের পাঠাগারের গৌরব ও সম্পদ বৃদ্ধি করার মত কয়েকখ।নি বই 

ডঃ আশুতোষ ভটাচার্দের ডঃ সত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত সম্পাদিত 

বাংলার লোক সাহিত্য ১ম খণ্ড ১২৫” বিবেকানন্দ সৃতি ৩৫০ 

বাংলার লোক সাহিত্য ২য় খণ্ড ১২৫, বিশ্বনাথ দে সম্পার্দিত 
পফুল ৩৭৫ ব্রবীন্দর স্মৃতি টি 

৮০ - স্লেখক সমর গুহের 

রী 3৪৮৮৪ দন্ত সম্পাদিত ৮০৯৯ 
ঈশ্লরগুপ্ত রচিত কবিজীবনী ১২. নেতাজার সপ্পু ও সাধন। ৩৫০ 

অধ্য।পক হরন।থ প।লের অধ্যাপক সান্তাল ও চটোপাধ্যায়ের 

নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ২৭৫ সাহিত্যদর্পণ ৮'০০ 
ডঃ হরিহর মিশরের অপর্ণাপ্রসাদ মেনগ্রপ্ত এম. এর 

রস ও কাব্য ২৫০ বাংল। এতিহাসিক উপন্যাস ৮৭ 
কযালকাট।! বুক হাউস ১7১, বঙ্ষিম চাটাপ্গি স্বীট, কলিকাতা-১২ 

ফোন ৩৪-৫০ ৭৬ 

সস রে পা পপ পপর 

রর । নযাশনালের প্রকাশিত ॥ 

মৌরি ঘটক 
কমরেড 

কৃষক জীবন ও আন্দোলনের পটভূমিকাঁষ জীবননি্ উপন্যাস | ৪*৫০ 

প্রমথ গুপ্ত 

শান্তন্ন সেনগুপ্র 
মতাদর্শের সংগাম ও শ্রমিকজ্রেণীর দর্শন ১০০ 

রং 

এ 

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী (ময়মনসিংহ) ১৭৫ 
চি 

পাঁচুগোপাল ভাছ্ডী 
ভাগনাদিহির মাঠে ১৭৫ 

বাঁ 

অনুবাদ-সাহিত্য 

মিখাইল শলোখফ 

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো! ৮০০ 
পপি শী পা ক পাক ৯০৯৯৭ 4 কাগিলা শাশীশিিশি শি প -পপাশাাশ্িীশী শশা শিশিশপিপীদ শত) লিরির রত নেজোরতি তে 2০৪৬৭ 

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড 
১২ বঙ্ধিম চাটার্জী স্টাট, কলিকাতা-১২॥ নাঁচন রোড, বেনাঁচিতি, ছুর্গাপুর-৪ 
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আগতে রত েছেতোজ 
আরজে নেটে জর 

বাঙলার শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাধিক প্রচারিত 
মানিক পত্রিকা 
সর্বজনসমাদৃত 

॥ মাসিক বন্থুমতী ॥ 
ূ সম্পাদক : প্রাণতোষ ঘটক 

গ্রাহক হোন! বিজ্ঞাপন দিন! অন্যকে পড়তে বলুন! 

১ 

(রতি বসতে 

সোনার বাশুলার সোনার কাব্য প্রীমৎ বৃষগ্দাস কবিরাজ গোম্বামী কৃত | ৪১ ৯ ভাণ্ডার 
ভার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ততগাণের কঠহীর, তুলসীমালা সদৃশ রর ৪8 ৬ 

অসংখ্য বরণ চিত ্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতান্ততু ।  কাণীরাম দাসের জীবনী সহ 
মূল্য আট টাক! | মূল্য চারি টাকা! ১ম৬২ ২য় ৬২ 

৮5৯ ৩ 828 রা ১২1 [দিল্লি শিক পনি ৩ ০. প্পাশাশশ শত শপ শাপিপপশ শিপ পশিপপিসিসিপিীশশপিপিল এ কত পপ ক পক শা পল শি পপীপিত শীল 

ভক্তির মন্দাকিনী--€প্রমের অলকানন্দ শ্ীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত ূ ্রীরীরাধাকৃষের অপ্রাকৃত প্রেমলীল৷ 
ব্ণপিত্রে হুসজ্জিত দেবেজ বহু বিরচিত ৃ প্রীগীতগ্পো বিচ্দম্ ৷ শ্রীরপ গোম্বামীর 

ভ্রীকবঃ |. ভকতজন-মনোলোতী হুধাধারা | বিদগ্ধমাধব (টীকা সহ) 
মূলা পনেরে! টাকা র মূল্য ছুই টাকা ূ মূল্য তিন টাকা 

রাতারাতি" ররর 

মহাকবি কালিদাসের গুম্থাবলী ! মহাকবি সেক্সগীয়ারের গ্রন্থাবলী 
পণ্ডিত রাজেশ্রনাথ বিষ্যাতৃণ কৃত বঙ্গানুবাদ ও মূল সহ] ম্যাকবেখ : 
রঘুবংশ : মালবিকাগিমিত : খতুসংহার : শূঙ্লার-তিলক : 
পুষ্পবাগবিলাস : শঙ্গার রসাষ্টক : কুমার-সম্ভব : নলোদয় : 
মেঘদূত : শকুস্তল! : বিক্রমোর্ধশী : শ্রুতবোধ : ছ্বাত্রিশং- 

পুত্তলিক! : কালিদাস-প্রশন্তি। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ । 
প্রতি খণ্ড তিন টাক 

হব্গায় মহাত্মা! কালীগুসন্ন সিংহ কর্তৃক 

মনের মতন : এন্টনি ক্লিওপেট্রা : রোমিও 
জুলিয়েট ; ভেরোনার ভন্্রযুগ্ল : জুলিয়াশ সিজার : 

| ওথেলো : মার্চেন্ট অব ভেনিস : মেজার ফর মেজার : 
| সিশ্বেলন : কিং লিয়র : টুয়েলফথ নাইট । 

দুই থণ্ডে। প্রতি খণ্ড আড়াই টাক! 

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও দিগ্িজয়ী অভিনেতা 

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গুন্থাবলী ৃ 
০ | নন্দরাণীর সংসার : রাব্ণ: পরিণীতা: সীতা : 

রহাউীরুত ৷ বিষুণপরিয়া : মহামায়ার চর ও পুণ্িমা মিলন। 
১ম, ২য়, ওয় : প্রতি খণ্ড ৮৯ ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড ছুই টাকা মাত্র । 

সাহিত্যসত্বাট, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের খষি বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ 
বঙ্কিমগ্রন্থাবলী চন্দ্রশেখর ২২ রাজসিংহ ১২'দেবী চৌধুরাঁণী ১২ 

সমগ্র সাহিত্য :: সমগ্র উপন্যাস | সীভীরাম ১২ কপালকুগ্ুলা ১ ইন্দিরা ও 
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ £ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ | কমলাকাস্ত ১২ কৃষ্ণকাস্তের উইল ১২ 

প্রতি খণ্ড মৃল্য ছুই টাকা ূ প্রত্যেকটি অভিনয় উপযোগী । 
২৯ আতা 

লা পপ জপ পপ চাপা পপ রাজ 

পাঠাগার ও লাইব্রেরীর জট বিশেষ ব্যবস্থা পুস্তক বিক্রেতাগণের জন্ত শতকরা কুঁড়ি টাকা কমিশন। 
পুস্তক তালিকার জন্ঠ পত্র লিখুন । তি পি অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক মুল্য অগ্রিম প্রেরণীয়। 

১১১১ পেপসি ০ 

দি বহুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-৯ 
পাপ পলিপ রশি পো আপা পাপ 

বজজজডা 
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18080018115 
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মোটরগাড়ীর গতিবিধি সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেবে এমনই একটি যন্ত্ব। কখন গাড়ী 

চালু হয়েছে ০ কত পথ ঘ্ুরেছে কখন ফিরেছে * কোথায় কতক্ষণ থেমেছে-_ 
এই সব খবর আপনাকে জানিয়ে দেবে । বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন-_ 

হাওড়া মোটর কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬নং রাজেন্দ্রনাথ মখাঙ্গি রোড, কলিকাতা-১ 

৮ পাউডার ওহ তা 

পা সপ পাপ পপ 

ঢু রং রঃ 1 সা ৮৬১, 
র্ ্ 

ৃ রা টি 110 পু 
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| 1) 110010101 1101, 
র্ টা ৃ 

টু ২ 

| | ৫ 

রঃ 
সুদ _বাঁর্খক টির টা 

টাকা তোলার উধ্বঙগীমা নাই ৰা ঠা 
?
্

 

রর 
র্ রি টে 
রা ঁ 

1 ৃ 
নট 

চি 

৬ বছরে ২০০ বার তোলা যায় 

৬ নিম্নতম ব্যাল্যান্স [৫উাকা] মাত 

ও 

) ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কাঁলকাতা- ৯ 

রর ৃ 52555952 
কির মাসি | 1 

২1111111111 | নী 1 0101) | 10111 

1 গাগা] | - 
11111 | এ ঠা ] | না | (0111]11) 
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সাহিত ত্য অকাদেমী প্রকাশিত £ 

॥বাংল! সাহিত্যের অমূল্য গ্রস্থসম্তার॥ 

সুশীল রায়: জে]াতিরিল্দ্রনাথ ১০৪ 
দিলীপ মুখোপ|ধায় : সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরুঃ ৬০*॥ ডাঃ বিমল 
বায়: ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ : ৬০*॥ গিরিজাশঙ্বর রায়চৌপুরী : ভগিনী নিবেদিত। ও 
বাংলায় বিঞ্ীববাদ ৫:০০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫০০ ॥ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীক্্র বর্ষপঞ্জী ৪০০॥ বলাই দেবশর্শ। : ত্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 

৫০০ ॥ মণি বাগচি: রাষ্টরগুরু স্ুরেন্দ্রনাথ ৬০, জন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫০০, মহুষি 

দেবেন্দ্রনাথ ৪:৫০, আচার প্রফুল্লচত্দর ৪৫০, শিক্ষাগুরু আশুতে বধ ৫০০ রামমোহন ৪০০ 

রমেশচন্দ্র ৫০০, কেশবচক্্র ৪:৫০, মাইকেল ৪০০, শিশিরকুমার ও বাংল। থিয়েটার 
১০০০ ॥ অবস্তী দেবা: ভক্তকবি মধুসুদন রাও ও উৎ্কলে নবধুগ্ধ ৬০” ॥ অুকতিরগ্থন 
বড়া: বুজ্ধপথ ৬ ০০ | 

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭৫০ 

যতীন্দ্রনাথ সেনগ্রপ্চ : কাব্য পরিমিতি ৩০০ ॥ ডঃ বিমাঁনবিহাপী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর 

পদাবলী সাহিত্য ১৫০০, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬০০৭'৫০॥ অজিত দত্ত: বাংল। 

সাহিত্যে হাস্যরস ১২০০॥ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচজ্দ্র ৬০০ ॥ ভ: রগীন্দ্রনথ রায় 

সাহিত্য বিচিত্রা ৮৫০, বাংলা সাহিভ্যে প্রমথ চৌধুরী ৭০॥ ডঃ সাধন ভট্টাচান : 

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভুমিকা ৬০০, নাটক লেখার মুল সূত্র ৫০*॥ সত্যব্রত দে: 

চর্ষাগীতি পরিচয় €০*॥ অরুণ ভট্টাচাষ : কবিতার ধর্ম ও বাংল কবিতার খতুবদল 

৪'০০॥ প্রশান্ত রায়: সাহিত্য দৃষ্টি ৪*॥ আজহারউদ্দীন খান্: বাংল। সাহিত্যে 

হিরা ৫:০০ ॥ ডঃ সবপলী রাধারুষ্ণন : রা ০০ | 

ৰ 

র 
মিলটন : আযারিওপ্যাগিটিকা ৩*॥ কেতকাদাস, ক্ষেখানন্দ : 
মনসামজল ৩০০ ॥ জ্ঞানদেব : জ্ঞানেশ্বরী ২০০০ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরা :  দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

চৈতন্যচরিতাম্ৃত ১০০* ॥ কাঁকা সাঁহেব কালেলকার  জীবনলীলা : পপ প্রয়াণ 
১০০০ ॥ মুলিয়ের : তাত ঠযফ ৪৫০1 সোফোর্রিস: আন্তিগোনে 

টা ॥ ডঃ মদনমোহন গোখ্ামী : ভারতচজ্ৰ ৩০০ ॥ মূল্য ৬০০ 
পপ আপন পপ পাপা অপ 

র 

শ্তাশনাল বুকট্রাস্ট প্রকাশিত : ৰ 

ডঃ জাকির হোসেন: ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন ১০০ ॥ 
শ্পাপিপ্পাশপপাপাপপপদ সপপপাাসাাপপাশিশিশি লিপি শিপ চে ্পপীশীশি শপ পো সপীপাপী শপ শপ শশা তি পাপী পিশাপীপাশিপটাপশশি 

জিজ্ঞাসা প্রকাঁশন বিভাগ ১ ১এ কলেজ রো। কলিকাতা ৯ 



সূচীপত্র 

বিবেকানন্দ 

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্ 

বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন 

রাম|নন্দ চটোপপাধ্যায় 

চযাচর্যবিনিশ্চয় পুথির কয়েকটি অঙ্গ 

ডাকের বচন 

এনোশরযকম্ কাব্যমশীক্ষ। 

বব ৭ জীবনজিজ্ঞম] : গোটে 

গগ্পরিচম 

হ“পিপি " এিসেছিন্ধ ঘারে ভব" " 

»ম্পদকের নিবেদন 

চিত্রসূচা 
ৃষ্টিক্স( ত কে।নারক 

বিবেকানন্দ 

রামানন্দ চট্রোপা ধ্য।য় 

বিধুশেখর শাস্বী-সহ রামানন্দ 
মহাঁকবি গোটে 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবাীন্দ্রন।থ ঠাকুর 

শীম্ছনীলচন্দ্র মরকার 

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

তারাপদ মুখোপ|ধ্যায় 

শ্রীদীনেশচন্ত্র মরকার 

শ্রীক।লিকা রঞ্জন কাঁচনগে। 

শ্রাদেবব্রত সি“হ 

শ্রীনাঁজ্যশ্বর মিত্র 

শ্রিহীরেজনাথ দক্ত 

শ্রশৈলজারগ্চন মজুমদার 
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বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে 

রাখিয়া! মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাঁশ্চাঁত্যকে অস্বীকার করিয়া 

ভাঁরতবর্ধকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তীহাঁর জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ 

করিবার, মিলন করিবার, কজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাঁধনাঁকে পশ্চিমে ও 

পশ্চিমের সাধনাঁকে ভারতবর্ষে দরবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 

'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম, ১৩১৫ 

ড1619119110275 1002, ৮29 (1186 আতে 1115 20060 €16 900 ০01 11005010190 1196 
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21011 00010. 

11011674 270 7৫£976, 1945 

চরকাঁকাটা! একটা বাহাক্রিয়া- এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্ত 
আচার প্রায়ই প্রবল হ'ষে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একট অভাস্ত দৈহিক কর্ষকে যখনি উচ্চ 

সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ আচারকে বড়ো জায়গা দেয় আমাদের 

সমাজে তাঁর অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচাঁর যৌগ ক'রে আমাদের মনৌবৃত্তির জড়তা 
তাঁতে বাড়ানো! হ'বে বলে আশঙ্কা করি। 

এক] একা ব'সে যাঁরা চরকা কাটেন তারা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে স্থতো উৎপাদন 

করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু একথা মনে রাঁখতে বেশি লোকে বেশি দিন পারবে না 
ক্রমেই এটা যাস্তরিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হ'য়ে বুদ্ধিকে ম্লান ক'রেই দেবে । 

বস্তুত চরক1 কাঁটো! একথাঁর মধ্যে কোনো মহৎ অন্নশাঁসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মন্তম্বাত্ের 
উদ্বোধন ঘটায় না। আঁধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি 
কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধো ব্র্মের শক্তি, 

দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চাঁন। 'এই কথাটি যুবকদের চিত্বকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই 

এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাঁবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তার বাণী মাল্গষকে যখনি 

সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে । সেই শক্তির পথ কেবল একঝৌকা! নয়, তা কোনো! দৈহিক প্রক্রিয়ার 
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পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাঁংলাঁদেশের 

যুবকর্দের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা 
মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্ুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সন্কীর্ণ অনুশাসন সেই নবোধোধিত 

তেজকে চাঁপা! দিয়ে শান ক'রে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যাল্ত্রিক আঁচারের পথে দেশের মনকে 
্রষ্ট করে। 

মরসীলাল সরকারকে লিখিত 

চরক! সম্বন্ধে রবীন্রনাথের মন্তব্য শিরোনামায় প্রকা শত, প্রবাসী ১৩৩৫ জোট 
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বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন 

ন্ুনীলচন্দ্র সরকার 

বিবেকানন্দের রীতিমত কবিতার সংখ্যা কুড়ি-একুশটি হবে, এ ছাড়া তাঁর কবিতার কিছু কিছু লাইন 
ছড়িয়ে আছে তার চিঠিপত্রে | শ্রীরামরুষ্ণস্তব (সংস্কৃত) ও বাংলায় সাঁবেকি চাঁলে লেখা শিব ও কৃষ্ণের 
ভজনগাঁন ছু তিনটি এই হিসাঁব থেকে বাদ দিচ্ছি। বাকি কবিতাগুলি আবার ইংরাঁজি, বাংলা ও সংস্কৃত 

এই তিন বিভিন্ন ভাষাঁয় লেখা । এদের প্রেরণা : জীবনদর্শন, দেশপ্রেম, মান্বপ্রেম, অধ্যাত্স-উপলন্ধি। 

প্রথম তিন রকমের বিষন্ন জড়িয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হুচ্ছে দশটি, তাঁর দুটিমাত্র বাংলায়, বাঁকি আটটি 
ইংরাজিতে । যথা, সখার প্রতি, নাচুক হৃদয়ে শ্যামা, 1 152115 ৬1019 1705 4 [1100 

(026, 41)5615 [0099159) 7২500165096 111 12908, 17010 010. 726 4১5/1)11০) 40 0109 

4521:61150 111019১ 10010] 110017১1115 90115 01 016 58217799111, 

আর তাঁর আত্মিক বা মিস্টিক কবিতার তালিকায় স্থান দেওয়া যাঁয় এই নটি কবিতাকে । স্ষ্ট, 

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, গাঁই গীত শুনাতে তোমায়, শিবন্তোত্রমূত অস্থান্তোত্রম্ত 9] 07৩ 1091067, 
৬11) 110৬১ 100৬ 075 110010615 15209 ও 1)16817) | এছাড়া তার শেষজীবনের একটি চিঠিতে 

শান্তির আকাজ্ষা ও অন্ভূতি এমন গভীর আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে যে সেই গছ্ারচনাকেও 

একটি গগ্যকবিতা! হিসাবে স্থান দিলে এই পবীয়ে সংখা! দাড়ায় দশ। দেখা যাচ্ছে এই দশটি কবিতার 

মধ্যে চারটি বাংলা, ছুটি সংস্কৃত ও বাকি ইংরাঁজি। 

প্রায়ই দেখা যায় কোনো কোনো মহান্ ব্যক্তির অপ্রধান কর্মও জনচিত্তে তাঁর অমর স্থৃতির রাঁজ্যে 
স্থান দাবী করে অনেক সময় তার মাহাত্ম্য তার গৌণ কীতিকেও একটা অযথা গৌরবের অধিকারী 
করে তোলে । রাজা রামমোহনের গান, দেশবন্ধু চিত্তরপ্ীনের কবিতা, মধুস্দনের ইতরাজি উপন্যাস, 
বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনীর কবিতা, তাই বা কেন-- ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বহু ধর্মবোধন্চচক সনেট ও কবিতা তাদের 

নামাঙ্কিত না হলে হারিয়েই যেত কতদিন আগে। স্বদেশে বিদেশে ন্যাষ্যলুপ্তি এড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ 
অনেক দেওয়া যেতে পারে। বিবেকানন্দের কবিতাকেও কি এই শ্রেণীর স্মতিসম্ভারের মধ্যে স্থান দেওয়া 

উচিত? না৷ তার নিজম্ব দাবী আছে অমরত্বের? কিন্বা হয়তো কাব্যমূল্যে গরীয়ান্ ন। হলেও তার 
জীবনের গৃঢ় প্রেরণা ও পরিণতির দিঁকনি্রিয়ে এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক-_ তাই আমরা এদের রক্ষা 

করতে বাধ্য? 

বিবেকানন্দের কবিত্ধ্যাঁতির প্রতিবন্ধক ছিল এবং আছে কয়েকটি। প্রথম এদের সংখ্যাল্পতা ; দ্বিতীয় 
এদের ভাঁষার বিভিন্নতা। আধুনিকযুগে সংস্কৃত কবিতায় কি মৌলিক ববিত্বপ্রকাশ সম্ভব? ইংরাঁজিতে 
কাব্যসিদ্ধির সম্ভীবনাই বা কতটুকু। ইংরাজি বিবেকানন্দ ভালোই জানতেন। তীর ইংরাজি বক্তৃতার 

মধ্য দিয়ে ভাবপ্রবাহ সংক্রমিত হত বিদ্যুতের মতো । কিন্তু ইংরাজি মীটার ও ইডিয়ম আয়ত্ত করবার 

তিনি সময় ও স্থযোগ পেলেন কোথায়? বাংলায় তার অসাধারণ অধিকারের নিদর্শন দেখি তার গচ্ছে, 

তাঁর পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা ইত্যাদি রচনায়, তাঁর অসংখ্য বাংলা চিঠিপত্রে। 
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বাংলা কাঁব্যেও তার অস্তর্ষ্টি ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা কাব্যের একটা স্বকীয় ভিকৃশন ও 
স্টাইল গড়ে তুলতে যে সাধনা ও অভ্যাসের দরকার তার সময়ও তিনি পাঁন নি। তাঁর সমস্ত কবিতাই 

রচিত হয়েছে একটা তাৎক্ষণিক আস্তর আবেগের তাগিদে, কোঁনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতির দাবী 

মেটাতে । কাজেই শ্রোতা ও পরিবেশ বুঝে তিনি বেছে নিয়েছেন ভাষা। সেগুলি অন্যরকম হলে, 

কি্ব! তিনি আরে! বেশি দিন বাঁচলে, কিম্বা কাব্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে আস্থাবান্ হয়ে কিছুকাল 

তাঁইতেই মন দিতে পারলে তার ফলও অন্তরকম হত। ইংরাজি ও বাংলা কবিতা তিনি নিশ্চয় আরে! 

অনেক লিখতেন। ক্রমশ এই ছুই ভাষাতেই তাঁর নিজন্ব একট স্টাইলের আবিভীব হত। এবং কৰি 
হিসাবে তাঁর মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব বিচার করার কাঁজ সহজ হত। 

কিন্ত অপরপক্ষে বলা যায় যেভাবে এগুলি লিখিত হয়েছে তাতে বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার 

অর্থবোধের জন্য এর! অপরিহাধ। অতএব মূল্যবান ও রক্ষণীয়। কিন্তু স্থখের বিষয় এই ষে, শুধু এইটুকুতেই 
এদের মূল্য শেষ হয়ে যায় নি। এগুলির মধ্যে আছে সত্য কবিত্বের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, অন্রাস্ত স্বাক্ষর । 
নরেনের মধো শ্রীরামরুষ্ণ যতগুলি শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন তার মধ্যে এই কবিত্বও নিশ্চয় একটি । 

এই কবিপ্রাণ যুবক কবিতা লিখে শুধু শখই মেটান নি, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা তাঁর হৃদয়মনকে হিমশিলার 
মত গলিষে বইয়ে দিয়েছে কবিতায়। দীর্ঘ চর্চার অভাঁবকে ছাপিয়ে, ভাষা ও ছন্দের অনভ্যন্ততার 

বাধা এড়িয়ে ভিতরের সেই কাব্য বাইরে মুক্তি পেয়েছে। মৌলিকতা তাই ছন্দে বা ভাষাসঙ্জায় 
ততটা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও তা আছে বিবেকানন্দের অনন্য মন ও প্রেরণার সবল স্পন্দনে-_ যা একটু 

মনোৌষোগ দিলেই এই কবিতাগুলির মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবিত। 

কাব্যরাঁজ্যে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার যোগত্য লাঁভ করেছে। 

রচনার তারিখ সাজিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত পাঁওয়! যেতে পারত তার আশা আপাতত ত্যাগ করছি। 

কারণ প্রধান কয়েকটি রচনার রচনা-তারিখ অজ্ঞাত। স্থ্টি, প্রলয় বা গভীর সমাধি (নাহি সুর্য, নাহি 
জ্যোতি) ও সংস্কৃত স্তৌত্রগুলি নিশ্চয় শ্ররামকষ্ক-তিরোধানের কাছাকাছি, অর্ধা২ আমেরিকা-যাতরার 

অনেক আগে লেখা । গাই গীত শোনাতে তোমায়” ১৩০৮-৯এর উদ্বোধনে প্রকাশিত, অর্থাৎ ১৯০১ 

সালে বা পরে। অথচ এর প্রথম উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে বিবেকানন্দের ১৮৯৪ সালের আমেরিকা 
থেকে লেখা এক চিঠিতে । 'নাচুক হৃদয়ে শ্তামাও প্রকাশিত ১৯০০ সালের পরে, লেখা কখন 
জানা নেই। সম্ভবত ১৮৯৪-৯৫ সালে। 'সখার প্রতি” সম্বদ্ধেও এ একই বক্তব্য। 

কিন্তু ইংরাজি কবিতাগুলির রচনাকাল তত অনিশ্চিত নয়। 41) 59% ০0 0115 ১9:728$7 

লেখা হয় ১৮৯৫ সালে। তার আগে চিকাগো কন্ফারেন্সের ঠিক আগে ১৮৯৩ সালে লেখা 05: [711] 
৪10 [21 | বাদবাকি কবিতার মধ্যে প্রধান পাঁচটি লেখা ১৮৯৮ সালে, এবং 08০৫ ও [):5211) এই 

ছুটি ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে । 

এই হিসাব থেকে সিদ্ধান্ত কর! অশ্রচিত হবে না যে বিবেকানন্দের সুপ্ত বা অবহ্লিত কবিপ্রতিভার 

স্কুরণ হয় পাশ্চাত্য জীবন ও কর্মজগতের সংস্পর্শে। তার মোট কাব্য-রচনাকাল ১৮৯৩ থেকে ১৯০, 
এই আট বংসর ধরলে এর মধ্যে তার কবিমানসের ক্রমপরিণতির কোনো নিদর্শন আবিষ্কারের চেষ্টার 

তেমন কোনো অর্থ নেই। আমেরিকা-প্রবাসের আগেই ভারতপরিক্রমারত সন্ন্যাসীর আভ্যন্তর পরিণতি 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ১৯১ 

যা হয়েছিল তাকেই বলা যায় একটা যুগীস্তর। তবে বিদেশী সভ্যভার সংস্পর্শে একটা নতুন সামগ্রস্ত- 

বিধানের যে দৃষ্টান্ত তাঁর গগ্ঠরচনায় দেখা ধায় তার ছাপ আছে তার ইংরাজি কবিতাগুলির মধ্যে । 
তাছাড়া মোটামুটি বিচারে তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা কয়টি পূর্বতর ও ইংরাজি কবিতাঁগুলি পরবর্তী 

কালের। ভাষা ও ভাবসংহতি এবং কাব্যিক উৎকর্ষের বিচারেও তাই ইংরাজি কবিতাগুলিকে বেশি 

সার্থকতা ও 1098:15 বা পরিপৃর্তির গৌরব দেওয়া যায়। 

আত্মজীবন রস 

এর আগে আমরা কবিতাগুলিকে দু” ভাগে ভাঁগ করেছিলুম, কিন্তু ছু শ্রেণীরই কয়েকটি কবিতায় 
বিবেকানন্দের আত্মজীবনের ইঙ্গিত ও বর্ণনা! ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমেই এই তথ্য ও রসটুকুকে আলাদা করে 

নিয়ে বিবেচনা করে দেখা! যেতে পারে। 

তার একটি সংস্কৃত স্তোত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মজীবনের উল্লেখ পাই। অশ্বান্তোত্রম্ নিছক 

প্রথাস্থলভ রচনা! নয়। বিবেকানন্দ তার যাকে বিশেষ করে স্পষ্ট করে দেখে বুঝেছেন তিনিই 
ধুতকর্মপাশা” তীর জীবনের কর্ম পরম্পরাঁকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছেন। অনেক ছুঃখের মধ্যে দিয়েই 
তাঁর এই অগ্রগতি, কিন্ত তাতেই এই দেবীর কৌতুক, কাঁরণ তিনি জানেন এর মহৎ পরিণামকে, এর সম্পূর্ণ 
লাভালাভের হিসাঁবটিকে। বিবেকানন্দ এই কথা মেনে সফলতা! বিফলতার আর চিন্তা না করেই নিজের, 

জীবনটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এই মায়ের কাছে। পপ 
যা মাং চিরায় বিনষত্যতিছ্ঃখমার্গৈঃ 

আসংসিদ্েঃ স্বকলিতৈর্শলিতৈধিলাসৈঃ 

যা! মে মতিং স্থবিদধে সততং ধরণ্যাং 

সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেহফলে বা। 

যা! তার পক্ষে দুংখমার্যাত্রা তাই মায়ের কাছে তার নিজের উদ্ভাবিত ললিত বিলাসের ব্যাপার__ 

এই ধরণের ভাব আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা উপলব্ধির এক দিক মনে করিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের 

অন্বা তার জীবনদেবী ধৃতকর্মপাঁশা! তো বটেনই, তবে তিনি শুধু রহম্যময়ী নিরুদ্দেশের অভিসারিক1 ততটা 
নন। বরং তিনি নিষ্ঠুরা কিন্ত মহতী সিদ্ধিদায়িনী। রবীন্দ্রনাথের রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে 

রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী'র লগোত্রা। তবু এঁর আহ্বানই, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি মেনে নেবেন 
জীবনের শেষ দিন পর্ধস্ত। “মোর শেষ কঠত্বরে যাইব ঘোঁষণ! ক'রে তোমাঁর আহ্বান”। বিবেকানন্দ যে 
সত্যই তাই করেছিলেন তা তাঁর শেষজীবনের কাব্য উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্ট | তাঁর [৪] 015 1706761, 

ড/])০ 7110৬9 [7০৬ 6 810601 01855 এই ছুটি গভীর কবিতা এবং তার কাব্যময় এক গগ্রচনায় 

-যার উল্লেখ আগেই করেছি-_- হঠাৎ জীবনের মর্ম থেকে নিঃসারিত ধ্বনি “যাই ! মা যাই 1 নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করছে তার সেই প্রথম আত্মনিবেদনের পরিণাম। 

ছুটি কবিতায় তিনি প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা । চিকাঁগে। 
বক্তৃতার তিন মাস আগে তীর পাহাষ্যকারী বন্ধু অধ্যাপক রাইট্কে তিনি একটি চিঠি লেখেন, তারই মধ্যে 

লিখে পাঠান (9:61 [নু1]] 8110 10916 কবিতাঁটি। “কয়েক লাইন লিখে পাঠাচ্ছি-- কবিতার মত ক'রে। 



১৯২ বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঘ-চেত্র ১৩৭১ 

এই অত্যাচারটুকু আপনি ভালোবেসে ক্ষমা করবেন আশা করি। সম্পূর্ণ হতাশার পর সেই বিদেশে 
আশার আলে৷ দেখে বিবেকানন্দের প্রথমেই মনে পড়েছিল রামকৃষ্ণকে, এবং তার হৃদয় তাকেই নিবেদন 
করতে চেয়েছিল আহ্ুগত্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম। তার সঙ্গে স্থান কালের সমস্ত বাঁধার মধ্যেও নিজের 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিবেকানন্দ এইভাবে বর্ণনা করেছেন £ 

[1001 0096 089 1010 71121291109) 

[1561 17117 5691701115 105, 

(১০1 1711] 2170 0910, 11161) 17100116 2170 9819 

21) [09৮2৮ 2170 101217. 

এই আত্মোদঘাঁটন মর্মম্পশী। কিন্তু কাঁব্যকল।| কিছুটা অপরিণত । কবিতাঁটিতে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
09117 ( গাথা ) স্টাইল ও ছন্দের অন্থকরণ সুস্পষ্ট । 

গাই গান শুনাতে তোমায়” কবিতায় এই আশমুগত্য ও ভক্তিনিবেদন আরো মর্মম্পশীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 

অজ্জানতাবশে তিনি গুরুর প্রতি কত অনুচিত আচরণ করেছেন তার জন্য অনুশোচনা, প্রভুর তা সত্বেও 

অবিচল করুণ] ও ক্ষমা মনে করে কুতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস, এবং তার মধ্যে বিশ্বের মহত্তম রহস্যের আবিষ্কার 

সম্বন্ধে নিঃসংশয় ঘোষণা এই কবিতাঁটিকে বিবেকানন্দের অস্তজীঁবনের একটি প্রামাণিক নির্দেশক হিসাবে 

মূল্যবান করেছে ।-- 

ছেলেখেল। করি তব সনে, 

কতু ক্রোধ করি তোঁমা পরে, 

যেতে চাই দূরে পলাইষে 
শিয়রে দাড়ায় তুমি রেতে, 
নির্বাক আনন, ছলছল আখি, 

চাহ মম মুখ পানে । 

অর্মনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি, 

কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি। 
তুমি নাহি কর রোষ | 
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা ? 

প্রত তুমি, প্রাণসথা তুমি মোর । 
কতৃ দেখি আমি তুমি, তুমি আমি। 

বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর, 
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী। 

আত্মজীবনীর দিক থেকে এর মূল্য অসামান্ত | কাব্যিক প্রকাঁশ হিসাবেও এর একান্ত মর্মপত্যতা 

(510671৬ ) তীক্ষ সায়কের মতো সহানুভূতিশীল পাঠকচিত্ত বিদ্ধ করে। এর আঁপাত-বিশৃঙ্খল ভাব ও 
চিন্তা আরো নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করে এমন একটি অনন্যস্থলভ সগ্যোজাত অভিজ্ঞতার যা একাস্ত 

নিজম্ব। এর আবেগম্পন্দের মধ্যে পাই কিছুটা সেই অর্জুনের আকৃতির স্থর ; 'িখেতি মত্তা প্রসভং 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ১৯৩ 

যছুক্তং, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!' " যচ্চাবহাসার্থমসংকতোইসি,' ' তৎক্ষাময়ে? ইত্যাদি। 

সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যেও পুত্রভাব, সখাভাব, সাঁুজ্য বা সোহহম্ ভাব পরস্পর মিশে গিয়েছে । কিন্তু কাব্যসিদ্ধির 
দিক থেকে তেমন প্রশংসা করা যাঁয় কিনা সন্দেহ। বন্ধু গিরিশ ঘোষের ছন্দ নিয়ে এখানে বিবেকানন্দ 

পরীক্ষা করে দেখছেন। এই গৈরিশ ছন্দে অন্তুশীলনের ফলে তাঁর সাফল্য নিশ্চয় আরো বাঁড়ত। কিন্তু 

আপাতত বিবেকানন্দের মতো কবির কণ্ঠে এই রকমের ভাষা ও ছন্দের প্রবাহ মানায় নি। বাংলা কবিতার 
সমকালীন বিবর্তনধ।রার সঙ্গে তুলনা করলেও একে একটু পিছিয়ে থাকা, একটু অপরিণত বলে মনে হবে। 

বরং 'সখার প্রতি” কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ অনেক বেশি মানানসই হয়েছে। এর মধ্যে যেটুকু 
আত্মজীবনবর্ণনা আছে তা বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী 

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়-_ 
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো । প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় 
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্বশান আলয়, 

নদীতীর পর্বতগহবর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়। 

অসহায়, ছিন্নবাস ধরে দ্বারে ঘারে উদরপূরণ__ 
ভগ্ন্দেহ তপস্তার ভারে, কি ধন করিন্ছু উপার্জন ? 

মধুন্দনের সেই আত্মিবিলাপ--“কি ফল লভিম্গ হায় তাই ভাবি মনে খানিকটা তারই মত তীত্র স্থুর 
বেজেছে এখানে বিবেকানন্দের কঠে। কিন্তু এই স্থরে মিশেছে তার নিজস্ব ত্বভাঁব অনুযায়ী উদার 

বৈরাগ্যের স্থর। তাই এ শুধু বিলাপই নয়, মহত্তর উপলব্ধিতে পৌছোঁবার আগেকার আবেগ সকেত। 
এ বেদনার প্রস্থানের মধ্য দিয়েই তিনি পৌছোলেন এক মহৎ জীবনসত্যে। এক দুর্ণভ অভিজ্ঞতার 
বজবিদ্যুতে এই মাটিঘে'সা ভারী চিন্তনের ছন্দোবাহনটি হঠাৎ যেন পরিণত হল এক দীপ্ত আকাশযানে_ 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর | 

একই শব্ধ দিয়ে মিল, ভাবটাঁও সহজ গছ্যে বললে অতি চেনা ও পুরাঁতন__ অন্ততঃ ভারতীয় জন্সমাঁজে। 

কিন্তু কঁব্যচেতনা, খষিস্থলভ সম্বিত্এর -৮শৈঁ যেন বেজে উঠল ছুটি লাইন এক অনৈসগিক শঙ্খের মতো । 

জীবনদশন, দেশ 

জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে ছুটি ইংরাঁজি কবিতায় । [২০011165081 
117: 7৪০6০-- তাঁর অন্গত বন্ধু নিঃস্বার্থ সহায়ক ০০০/!এর মৃতাসংবাদ পেয়ে লেখা; ও 

নু] 010 ০ 41121 -তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত ও সহায়ক খেত্রির মহারাঁজকে তার কোনো দুঃখ 

বিপর্যয়ের দিনে সাত্বনা দেবার জন্য লেখা । মৃত্যুর পরও থাকে অবাধ স্বাধীনতা ও নিবিড় প্রেম-নীড়, এবং 
সেখান থেকেও এই জগতের দিকে প্রসারিত করা যায় প্রেম ও সেবা এই হল প্রথম কবিতার ভাঁব। 

গভীর বিয়ৌগবেদনাঁকে ছাপিয়ে উঠেছে এই সাশ্বনা, মৃত্যুজয়ের এই প্রত্যয় । বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র 
তাই এতে প্রতিফলিত । কবিতাটিও বেশ সুলিখিত। যদিও এতে ম্যাথু আর্নন্ডের [২60015508 

কবিতাটির কিছু প্রভাব দেখা যাঁয়। মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্রের অধিকারী কবিদের মধ্যেও এই 
২ 



১৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

রকমের পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যস্তাবী। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতায় 917611%র ৬০5 1110 এর 

মডেলের প্রভাব দেখা মানে তার প্রতিভাকে গৌণ কর! বোঝায় না। কাব্যের ভাবকাঠামো সম্বন্ধে কিছুটা 
পূর্বতন কবির মডেল অন্থসরণ কাব্যচর্চার প্রাথমিক অবস্থায় অনিবার্য | 

101 ০1) 56 £1171]5 কবিতাটিতে বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। 

তীর বেদাস্ত, তাঁর অদ্বৈততত্ব জীবনকে অস্বীকার করায় না, বরং কর্মকে মহৎ মর্ধাদ| দেয়, জীবনের প্রতিটি 
সত্য কীর্তিকে দেয় অমরত্বের আশ্বাস। এই কবিতটিও স্ুলিখিত এবং এতে একট! উৎংসাহপ্রেরণাব্যগ্কক 

ছন্দের দোলা বেশ ফুটেছে। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় এই যে এতে রবীন্দ্রনাথের ছুটি কবিতার অন্থুরণন 
দেখা যায়। একটি কবিতার সাঁমান্থ একটু প্রতিধ্বনি যথা, এব০চ ৪ ৮/০11 ও 1]1 199 1090, 110 90171515 

0119১... ০ £০০৭ 15 ০:০1 0114১, এর মধ্যে “যে ফুল না ফুটিতে. 'জানি হে জানি তাঁও হয় নি 

হারার । এবং সমস্ত কবিতাটির ভাব ও ছন্দ-বন্ধনে “যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'র। ইংরাজি 
কবিতাটির প্রথম চাঁর লাইন থেকেই এই মিল ধরা পড়বে ঃ 

[1 1175 51110 105 11)0 ০1000 15 111000) 21)11, 

[1 075 ০1110 51105 1901 2109017, 

১6]] 11010 017. 701 & 11110) 1)1250 11270) 

1116 ৬10001% 15 50103 (0 0011)0, 

এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৮। ছুঃসময় কবিতার প্রকাঁশের তারিখ ১৫ বৈশাখ ১৩০3। 

এর পর আমরা আলোচনা করব বিবেকানন্দের তিনটি প্রধান কবিতা! যাঁর মধ্যে তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও কাব্যপ্রতিভা একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লাভ করেছে : /5170615 01221 65 নাচুক হাদয়ে শ্যামা ও 

111০ 50115 06 016 591158517-- এই তিনটির মধ্যে 21180]5 [0750065 লেখা হয় সবচেয়ে পরে, 

১৮৯৮এর নভেম্বরে । 103 50105 0 61০ 92115985111 লেখা হয় ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্কের 

1:1701159110. 15100 7১8171এ1 আলোচনার মধ্যে উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যে 

এই কবিতাটি সমস্ত লিখে এনে বিবেকানন্দ তার অঙ্গরাগী সহচর ও অভ্যাগতদের দেখিয়েছিলেন-_ এই বর্ণনা 

পাওয়া যায় এক আমেরিকান ভক্তের স্থতিলিখনে । “নাঁচুক হৃদয়ে শ্যামা” উদ্বোধনে প্রকাশিত ১৩০৬-৭এ। 
লেখা অন্থমান করি পাঁচছয় বংসর আগে। 

শঙ্বরের বুদ্ধিবৈরাগ্য অদ্বৈতসিদ্ধি আর বুদ্ধদেবের ব্রক্মবিহা'র প্রেম জগতের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ-_ এই 
দুই ধাতুর মিশ্রণে তৈরি বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র। তার নিজের রচনায় চিঠিপত্রে এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট 
সমর্থন পাওয়া যাবে । নিবিকল্পের দিকেই তাঁর প্রধান আঁকর্ষণ। কিন্তু জগৎকেও তিনি মায়া বলে উড়িয়ে 
দেন নি, তাকে স্বীকার করেছেন, এ জগংপ্রসবিনী ধৃতকর্মপাঁশ! মাতৃরূপিণীকে আত্মসমর্পণ করেছেন। 
কিন্তু এ ছাড়া আরও এক দিকে তীর চারিত্রিক পরিধির বিস্তার ঘটেছে। রামমোহন-প্রবন্তিত পথেও তিনি 

পৃথিবীর দেশ সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমিক পরিণতির ধারা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। এই দ্বিকেও তাঁর 
অন্তদ্ ট্টির গভীরতার সাক্ষ্য তার পর্যটক, প্রাচ্য ও পাশ্টান্তয, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত ইত্যাদি রচনায় 
প্রচুর পাওয়া যাবে। এমনকি পাশ্চাত্য জীবনের অপ্রতিরোধা রাঁজসিকতার আদর্শ থেকেও কর্মবিমুখ ভারতের 
অনেক কিছু শেখবার আছে এমন কথাঁও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ যেসব ভাবাদর্শের সংগ্লেষণে রবীন্দ্রজগৎ 



বিবেকানন্দের কবিত। ও জীবন ১৯৫ 

তৈরি, সেইগুলি প্রায় সমস্থই পাওয়া যাচ্ছে বিবেকানন্দের চিত্তভূমিতে। তবু ছু জনের মধ্যে অনেক মিল 

থাঁক। সত্বেও ছু জনের হ্বাতন্থ্যও অনন্য রেখাবন্ধে উংকীর্ণ। মতবাদের সুস্্র পার্থক্য, বা পার্থক্যও হয়তো 

ততটা নয়, মাত্রাভেদ (০7001128915 ) আলোচন! করলে ছু জনের এই তফাতট! কিছুটা বোঝা যাবে । আর 
কিছুটা হচ্ছে শুধু বাক্তিক নির্বাচন (72150%09] 1১6162০০ )এর ব্যাপার, ব্যক্তিত্বূপ বিকাশের আট | 

এমনকি অদ্বৈতভূমিও একেবারে একঘেয়ে একাঁকার জায়গা নয়। একতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র সম্ভার 

অস্তিত্ব সেখানে আরো ভালোভাবেই থাকতে পারে ও আছে । 

প্রথমে বুদ্ধিগ্রাহ মতবাদের দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখা যাক এই কবিতাগুলি। 

'নাচুক তাহাতে শ্ঠামা"য় ঠিক যেন দাড়িপাল্লার মাঁপের মতো ক'রে পৃথিবীর সুখকর সমস্ত অভিজ্ঞতা 
একদিকে ও হুঃখকর ভদ্বগ্কর যত অভিজ্ঞতাকে আর-এক দিকে সাজিয়ে দেওয়! হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যেও এক 

দিকে শোভন স্যম সুন্দর, অপর দিকে ঝড় বজ ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রলম্বব্ূপ। মান্গষের জীবনেও নানা 

সৌন্দ্কলার সমাবেশ, ভোগের আয়োজন, প্রেমের অঙ্গন রচনা একদিকে ; অন্যদিকে ছন্দ রেষারেষি যুদ্ধের 
চরম নৃশংসতা । মানুষ যা প্রিয় সুখকর তাই আসলে চায়, কিন্তু পায় কি? “ম্থখে ছুঃখ; অমতে গরল, 

কঠে হলাহল, তবু নাহি ছাঁড়ে আঁশা”। জীবনের যে রুদ্রবূপ তাকে মানুষ হয় সন্বষ্ট করতে চায় “দয়াময়ী' 

এই চাটু প্রশংসার দ্বারা, নয় সম্পূর্ণ তাঁকে এড়িয়ে চলে। কিন্ত সত্য আছে এ কালীর স্ববপে। তার 

নগ্ন ভয়ানকরণরঙ্জিনী মৃতিতেই | ভয় ত্যাগ করে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। হৃদয় থেকে সমস্ত স্বস্বপন দূর 
করে তাকে শ্বশান করে ফেলতে হবে। মানতে হবে পুজা তার সংগ্রাম অপার” তখন সেই হদয়- 

শ্বশ।নে শুরু হবে শ্যামার নাচ। 

এই কবিতায় যে বৈরাগ্যের অনমনীয় কগেরতা, সংসারযাঁত্রা পরিহারের যে নির্মম নির্বদ্ধ দেখা যাচ্ছে 

তার মঙ্গে শহ্করের একরোখা জগত্বর্জন-ব্যগ্রতার তফাঁত কি? এও তো! সেই “কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ বলে 

সমস্ত মানবিক সম্পর্কের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা । বরং “সখার প্রতি কবিতায় যা এর আগেই কিছুটা 
আলোচিত হয়েছে, প্রেম ও সেবার দ্বার। সংসারের সঙ্গে যে।গরক্ষার একটা সঙ্কল্প আছে। এখানে কিন্ধ 

একেবারে সেই পুরাণে। বাঙল। গ|নের প্রতিধ্বনি : 

শ্বশান ভালোবাঁসিস বলে শ্বশাঁন করেছি হৃদি 
শ্বশীনবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি । 

ক।ব্যকলার দ্রিক থেকে বিচার করলে এই কবিতাঁটিকে বিবেকানন্দের বাংল! কবিতাগুলির মধ্যে বোঁধ 

হয় শ্রেঠ আপন দিতে হবে। দ্বিজেন্্রনাঁথ ঠাকুরের ্বপ্নপ্রয্াণের ছন্দ, স্টাইল, দার্শনিক চিন্তার প্রবাহ 

কাব্যের ভূখণ্ডে প্রবাহিত করবার চেষ্টার অনুসরণ পরবর্তী আর কোনে কৰি করেছিলেন কি ন! জানি না। 

কিন্ত বিবেকানন্দের এই কবিতাঁটিতে তাই পাই। প্রকৃতির রূপরসধ্বনির প্রতি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের 

সচেতনতার ও ইন্জিয়-প্রতিবেদন ক্ষমতার একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক-_- 
হেতায় ঝরঝর, ঝরঝর, ঝরণা ঝরে। 

পাদপ, মরমর, মরমর শব্ধ করে ॥ 

কি জানি, কোথা হতে, বাঁযু পথে, আসিছে গীত, 

বীণাঁর বঙ্কার হয় আর আচম্বিত। 



১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

এর পাশে রাখা যাক 'নাচুক তাহাতে শ্যামা” থেকে 

চিত্রকর তরুণ ভাক্কর, স্বর্ণ তৃলিকর, ছ্রোক় মাত্র ধরাঁপটে । 

বর্ণখেল] ধরাঁতল ছায়, রাঁগ পরিচয় ভাবরাশি জেগে ওঠে । 

সুর্ধকরম্পর্শে পের জগৎ এর প্রতিদিনকার নৃতন স্থ্টর বর্ণন|। আবার যুবকযুবতীর প্রণয়খেল।র বর্ণনা 

হচ্ছে এই : 

বিশ্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর নীলোংপল ছুটি স্বাখি। 

ছুটি কর-_বাঁঞ্ছণ অগ্রসর, প্রেমের পিপ্তর, তাহে বাঁধা প্রাণপাঁখি । 

প্রকৃতিসস্তো গের ক্ষমতা দ্বিজেন্ত্রনাথের ছিল যথেষ্ট । তাঁর কাব্যে এ রসে সিক্ত বর্ণনা বা ভাব- 

মৃ্তিগুলি বেশ জীবন্ত, চিন্তার রথের চাঁকার তলায় তার! পিষ্ট হয়ে যাঁয় নি। বিবেকানন্দেরও মন প্রকৃতির 

সৌন্দ্যলোককে সাড়া দিত সপৃর্ণ স্বতঃক্ষুতভাবে। প্রেমের রসও যে তিনি অন্ততঃ বুঝতেন তা উপরের 
ছুটি লাইন থেকে বোঝ। যাঁয়। শঙ্করের মত নিক্ষরুণতাঁর অপবাদ তাকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের 

কাপুরুষত| আদর্শন্র্টতা দেখে তাদের চারিত্রিক ব্যাধি লক্ষ্য করে তার এই সাময়িক নির্মমতা, এই কঠোর 
প্রতিষেধকের প্রস্তাব । তান্ত্িক শ্বশানসমারোহের 17)07101 কিছুটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও 

আসলে বিবেকানন্দচিত্তের সাহস ও ওজস্ এই কবিতার মেজাজ ও রসোঁঙক্ষেপকে অনন্যসাধারণ পর্যায়ে 

উন্নীত করেছে । তাই তিনি যখন কবিতা শেষ করেন এই বলে 

পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্বশান, নাঁচুক তাহাতে শ্যামা ।-- 

তখন এই 17০90 অনেকট1 গিয়ে স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথের সেই ধরণের চিত্তভঙ্গীকে যা সর্বনাশকেও আছবাঁন 

করে, হতাশায় নয়, নৃতন স্থচনা বা অগ্রগমনের আশায়; যথা, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন 

জালো” ইত্যাদি। 

একটা মন্তব্য না ক'রে পারছি ন। যে বাংলা কাব্যরচনাঁয় কিছুদিন সময় দিলে এ না ডরাঁক তোমার 

€তোম।” বিবেক ।নন্দকে লিখতে হত না । এই কবিতাতেই তার বাংলা ভাঁষা ও ছন্দের উপর যে অধিকাঁর 

স্প৪ হয়ে উঠেছে তা উর লোকো।ত্তর প্রতিভার প্রেরণা সহজেই তাঁকে অনেক বেশি উতকর্ষের অধিকারী 

করত। 

তত্বের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের জীবনদর্শন মোটামুটি সেই সখাঁর প্রতি কবিতাঁতেই প্রকাশ 
পেয়েছে। অন্ঠান্ত কবিতাগুলিতে ভাঁববৈচিত্র্য ভঙ্গী ও রসের পার্থক্য যাই থাক, মোট কথাটা! সেই এক। 

অপার যা পরিত্যাগ করো, যা সাঁর বস্তু সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করো, মান্গষের জগতের সঙ্গে যুক্ত হও 

প্রেম ও সেবার দ্বারা । নিয়প্রকৃতি থেকে সন্যাঁসীর বৈদান্তিক ত্যাগ চর্যা সাধনে নিজেকে মুক্ত করে 

নিয়ে করো ব্রহ্মবিহার, আবার দুর্যোগ ছুবিপাঁকের মধ্য দিয়ে কাঁলীকে লাভ করো, লাঁভ করো সেই 

ভয়ঙ্করীকে যিনি থুতকর্মপাঁশ।” জগতের নেত্রী। এই বাণীই আছে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ছুইটি কবিতা 
1016 50135 0 075 ১৪177955111 ও 79]1 0106 11001921এ1 বক্তবোর দিক থেকে 211 176 

১1০111৩ এ “নাচুক তাহাতে শ্ঠামা'রই যেন ইংরাঁজিতে পুনরুচ্চারণ__ অবশ্থ অনেক বেশি গভীর উপলব্ধি ও 
বিছ্যাংগঞ্ড প্রেরণা সঞ্চারের সহযোগে | শুধু 41815 0:92159 কবিতাটি যা সব দিক দিয়েই বিশ্ময়কর 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ১৯৭ 

ও কৌতৃহলোদ্দীপক-_ বিবেকানন্দের মনে পাশ্চাত্জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার একটা সাক্ষ্য 
উপস্থিত করেছে। বিবেকানন্দের মন যে ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয় ও স্বাধীন, সেখানে কোনো! বাধা মত বা 

1987719, কোনে। পরম্পরা-প্রাপ্ত দার্শনিক ফরমৃলা বা! ধর্মীয় ভাববিগ্রহ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমর্থন ছাঁড়া 

প্রবেশের অধিক।র পেতে পারে না এ কথা ধারা বিবেকানন্দ-চরিত্র কিছুমাত্র অনুধাবন করেছেন তাঁরাই 

একবাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁর ভাঁবজগৎ নৃতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারণশীল, নতুনভাবে 

আত্মসংস্থাপক (5০16-701990178 )। কাজেই তীর সন্নযাসও শুধুমাত্র প্রথাক্্যায়ী আনুষ্ঠানিক সাধন নয়। 

তার বেদান্ততত্বেও যুক্ত হয়েছে নৃতন একটা হৃদয়াবেগ। তাঁর কালীদর্শনেও ভয়ঙ্করের সঙ্গে মিলেছে শিশুর 
মাতৃনিরতা ( মা, মা, যাঁচ্ছি ), তার জগংএর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রয়েছে বৈরাঁগোর সঙ্গে ন্নেহ প্রেম সখ্য, 
আজ্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে সেবার অরোধ্য আবেগ । এইসব জিনিসই আমরা পেয়েছি তীর কবিতান্ব। 

এগুলি না থাকলে বিবেকানন্দের অস্থঃ প্রকৃতির এশ্বর্ষের সংবাদটি এমন ক'রে আমাদের কাছে 

পৌছোত না । 

এখন যা বলছিলুম, এ &1125]15 [019৮169এ দেখি বিবেকানন্দের মন সংসারের বর্তমান রূপকে 

শ্তধু করুণা ব! সহনশীলতার দ্বারা মেনে নেওয়া নয়, আরো এগিয়ে এসে তাকে বুঝে নিতে-_- এমনকি 
আঁশীর্বাদ করতে প্রস্তত। গাছপাঁল! পশুপক্ষীর উখ্খান পতন পাপ পুণ্য নেই, মানুষের আছে। আর 

সেইটেই মান্থুষের গৌরব । সে থেমে নেই, সে এগিয়ে চলেছে স্ষ্টির খোল রাস্তায়। এই অগ্রযাত্রার 

অভিষ|নে ভুল ছুঃংখ তাপ এমনকি পাঁপেরও একটা মূল্য আছে। তাই তার কবিতার তৃতীয় স্তবকের নু 

লোকটি এই কথা বুঝতে পেরে পাপের জন্যও ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে : 
100 1)195590 1110 811) 

45100) ৮10) 8 19510] 11091, 000191700 1৮ 

€[3195560 ৪%1) !? 

প্রতিটি মানষকে তিনি সন্ন্যাসী ফকির ক'রে তুলতে চাচ্ছেন না। ইতিহাস তাদের জীবনের যে 

সত্য ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে যুগযুগান্তর ধরে, তাইতেই স্থপ্রতিষ্ঠত করে দিতে চাইছেন। 1:0০ 4:1)6 
4১85060 1201- যা বোধ হয় ভারতকে জেগে উঠে পৃথিবীতে তাঁর নৃতন ভূমিকা গ্রহণ করবার প্রথম 

নিঃসংশয় উদাত্ত আহ্বান-- তাঁইতে বিবেকানন্দ চেয়েছেন কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার দুঃস্বপ্ন নাশ, সম্পূর্ণ স্বপ্রমুক্ত 

হবার ক্ষমতা না থাকলে অন্ততঃ সত্যতর মঙ্গলতর স্বপ্নের আয়োজন-_ যা হল প্রেম ও সেবা । এরও পরে 

অবশ্য সত্যের নিল নিধিকল্পরূপ-_- তা না পেলেও চলবে । 

[40 ড1510115 00950) 

(019 11 011 021110706 019211]] 1)0 0101 010217১, 

1110] 10 17460171121 140৬9 2110 501৮1061716. 

মানুষের এই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হবার জন্য চাই পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতা । তাই আমেরিকার স্বাধীনতা 

দিবস ৪ঠ! জুলাই উদ্যাঁপন উপলক্ষ্যে তিনি দেখলেন-__ 
€)11 5010) 1008 00010 51160055111, 

একটা উদার নৈব্যক্তিক সহান্ৃভৃতি ও প্রেমের আকাশমগ্ডলের মধ্যে স্বেহ ভালোবাসার মানবিক 



১৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

সম্পর্কের একটা ব্যক্তিগত রূপও ফুটে উঠতে পারে অতি হৃদয়ম্পর্শাভাবে। বিবেকানন্দের সীওতাল মাঝির 
প্রতি ব্যবহার, নিবেদিতাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষা্এর দিন তার আচমনের জন্য হাতে জল ঢেলে দেওয়া 

ইত্যাদি অনেক হুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ১৯** সালে শি্তা 01)715017)০কে লেখা চিঠিতে 1)18819। নামে 
একটি কবিতায় তিনি চাইছেন এই কঠোর জগতে একটু ্ িপ্ধ স্বপ্নের কোমলতা । নির্মম বৈদাস্তিক স্পষ্টতা, 

নিরাবরণ সত্যের বড আলো কম্পর্শের থেকে একটু আড়াল দুর্বল মানুষের জন্য । বিবেকানন্দের মুখে এই 
কোমলতার আবেদন, এই একটু স্নেহের প্রশ্রয় কত মিষ্ট। 

1111010. 0109010) €) 1010556৭ 01০210 ! 
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7101] 0090 1170 5৮৬৮০০1 10100. 

মিস্টিক ও আধাত্সিক কবিত। 

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-আধুনিক কয়েক শতাব্দী ধরে কবিদের লিরিক ব্যঞ্নপ্রয়াস কেবলি পাক খেয়েছে 

কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ প্রতীককে ঘিরে : কালী, শিব, বাঁধা, কৃষ্ণ -- এবং এদের লীল1। যঙ্গলকাব্যের 
যুগের পুজাপ্রাপক মব দ্েবতারাও এই তালিকার অন্তর্গত। কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, দর্শন, আবেগ, 

মানসপ্রতিক্রিয়ার কোনো স্বাতিম্ত্য, কোনো সত্য আবেদন, কৌনো৷ কাব্য বা কল্পনামূল্য না থাকলেও 

রাশি রাশি নৃতন কবিতা গান লিখিত ও পঠিত বা গীত হত। এমনকি ভারতচন্ট্রের মত বিদগ্ধ কবিও 

শুধু নিপুণ সুত্রধার ও মঞ্চাধ্যক্ষের মত দেবদেবীদের সভ্য সাঁজে সাজিয়ে বেদীতে তুলে দিয়েছেন, তাদের 

স্তবের ভাঁষাঁয় ছন্দে দিয়েছেন সংস্কৃতির নৃতন বর্ণ ও বঙ্কার। কিন্তু তার যে শুধু স্থির নিশ্বাণ বিগ্রহ এ 

সম্বদ্ধে তাঁর কবিচিত্ডেও কোনে! দ্বিধা নেই, পাঠকচিত্তেও থাঁকবাঁর কথা নয়। কিন্বা যেমন আমাদের 

ক্লাসিকাল গানে হয়, পুরোনো! রীত রেওয়াজ গায়কী সব রেখে নতুন ওন্তাদ শুধু একটু নতুন কায়দা 
আঁরোঁপ করেন, ভারতচন্দ্রের সেরা কবিতাঁরও সেইটুকুই বৈশিষ্ট্য-_ যেমন, “রে সতী রে সতী কান্দিল 

পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ? | 

এই তো! গেল যা সেরা । অক্ষমদের হাঁতে জপের মাঁলাঘোরানোর মত একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির জন্য 
এই প্রতীকগুলি এমন নীরস ও অরুচিকর হয়ে উঠল যে আধুনিকমনস্করা এই ধরণের সমস্ত কাব্যকেই 
কাব্যনামের অযোগ্য বলে নির্বাসন দিয়েছেন । তাঁর ফলে দেখছি সত্যকার গভীর প্রেরণাজাত অনেক 

কবিতাকে শুধু কালী শিব কৃষ্ণ ব্রহ্ম! বা বিশ্বপিতা জগন্মীতাঁর নাম সংযোগ আছে বলেই আমরা কাব্য- 

জগতে প্রবেশাধিকার দিই নি। আমাদের কাব্যসংকলনে তাই রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের অতি চমৎকার 

লিরিককেও প্রাপ্য আসন দেওয়া হয় নি। চমতকার সব ব্রন্ষসঙ্গীতকেও নয় । বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ১৯৯ 

উপাদান তাকে আধুনিক লোকের চক্ষে কাব্যমধাদা দিয়েছে, রাধা ও কৃষ্ণের মিস্টিক বা আধ্যাত্মিক 

সত্য নয়। বাউলগানও সাধারণ জীবনদর্শনের ছাড়পত্র নিয়ে টুকেছে_- অনেকটা! রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। 
অধ্যাত্মিক, মিস্টিক, ভক্তিমূলক কবিতাকে ধার! স্বীকাঁরও করেন তারাও তাঁদের সরিয়ে রাখতে চাঁন 

আলাদা ক'রে । তার উদাহরণ %76 02707৫ 13001 ০1 127,015 211/350 0767591 

অধ্যাত্বসত্য যে শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ নির্মাণভূমি তা আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে । জগতের 

গুঢ়তম সত্যের অস্ুসন্ধান, তারই রূপাঁয়ণের ফলেই কবি সাধক যোগী খষি স্লেই পৌছোন অন্তর্লোকের 

সত্যে-_ তাঁর একটা দিগন্ত জীবন্ত ব্যক্তিবিগ্রহে ভরা, সেখানে সত্যের ঘনীভূত সারসংকলন হিসাবে দেখ 

দিতে থাঁকে কৃষ্ণ কালী যীশু মেরি উবনী ভিনাস ইন্দ্র জুপিটার প্রভৃতি, অপর দিগন্তে সত্যের, শান্তির 

সমুদ্র, জ্যোতি, আনন্দ ইত্যাদির নৈব্যক্তিক বিস্তার । ওয়াস্ওয়ার্থ যখন বলেন ১0৫ ] 01 & 
[015561006 (1090 01950117105 1716 %/11011) 076 199 ৮ €155150 011001)5 তখন তা প্রথম 

অভিজ্ঞালোৌকের কথা। শেলি যখন হঠাৎ দেখা পান তাঁর 11166116069] 13201, তার দেবী 

সরহ্বতীর, আর সেই আবিষ্কারের বিশ্বন্ তাঁর মর্ম ছিন্ন করে বার করে নেয় স্বীকৃতির আনন্দবিদ্ধ 

চিৎকার তখনও তিনি আওতায় পৌছেছেন এ প্রথম লৌকের-_ 
১0৫0017) 11৮ 911900%/ 101] 010 100) 
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আবার মিল্টন যখন আঁবাহন করেন [197, 11015 112 ওয়াঁওস্ওয়ার্থ ধ্যান করেন সেই আলোর 
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০ [10:0109”র কথা, তখন তারা প্রবেশ করেছেন এ দ্বিতীয় রাজো। প্রথমটা মিষ্টিক কাব্যের, দর্শনের 
উদ্ভব স্থল। দ্বিতীয়ট1 9117108] বাঁ আধ্যাত্মিক কাব্যের। মিস্টিক কাব্য অনেকটা ব্যক্তিগত রহস্যাচ্ছন্ন, 

প্রাইভেট । আধ্যাত্মিক কাব্য বেশি পরিমাণে নৈব্যক্তিক, বিশ্বজাগতিক। অবশ্য ছুশটি এলাকা প্রায়ই 

মিশিষে যেতে চায় পরস্পরের সঙ্গে । 

এই ভূমিকাটুকু ন! করলে বিবেকানন্দের স্বপ্পসংখ্যক কিন্তু অতি উতংকুষ্ট এই শ্রেণীর কবিতাগুণির নাষ্য 
মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা যেত না। 

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের নিজেরই কথা! কিছু তুলে দেওয়া যেতে পারে। 

“প্রাচীন উপনিষদ্সমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এইসব উপনিষদত্রষ্ট! খষির| ছিলেন মহাকবি । 
তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা! মনে আছে, কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের 

প্রকাশ হয়) 

“উপনিষদের ভাঁষা একরূপ নাস্তিভাবছ্যোতিক, স্থানে স্থানে অক্ষুট, ওই ভাষ| যেন তোমাকে 

অতীন্দ্িয় রাঁজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল। কেবল এক অতীন্দ্িয় 

সত্তাকে উদ্দেশে দেখিয়ে দিল। তবু সেই সন্ত| সম্বন্ধে তোমার অসংশয় উপলব্ধি হল 1” 

“জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার আর চেষ্টা রইল না !. - আত্মতত্ব এমন ভাষায় বধিত 

হল যে, সেই শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই এক সক্ষম অতীব্দ্রিয়রাজ্যে অগ্রসর করে দ্েয়।” 

স্বাধীন প্রেরণায় এইরকমের কবিতাই লেখার চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ। তার শিব পুতুলমাত্র নয়। 



২০০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

ধারা শিবের জীবন্ত সত্যের উপলব্ধি পান--তা৷ সে ব্বদেশে বিদেশে যে নামরূপ প্রত্যয়ের মাধ্যমেই 

হোঁক না কেন-- তাদের দর্শনের মধ্যেও থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব, দর্শন মনন রসক্ষারণের 

অনন্তস্বাতন্ত্ । ল্যাটিন কবি 130507108 এই তারকাখচিত ব্রহ্ধাণ্ডের অষ্ঈীকে পৃথিবীতে অবিচল শাস্তি 
বর্ষণ করতে বলছেন-- 

[২৪1)1095 10010] 00111111119 01101115 

150 0110 0901111]1] 100215 11111101715111]1 

[+171]2. 5081)1195 19০0019 60185. 

“হে শান্তা, এই সব ত্রুত ঢেউকে দমন করো, যে নিয়মে তুমি অপরিমাণ স্বর্গরাজ্যকে নিষন্ত্রিত করো, 

তারই প্রয়োগে এই পৃথিবীকেও করো! অবিচল শাস্ত।, 

বোঁএখিউস্এর এই জীবন্ত ইমেজ) এই রূপবিগ্রহ-_ এ শঙ্করের সেই সর্বউপলক্ষিমুক্ত শিব নয়-_ মাঁষ 
নিজেকে প্ররুতির সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত করলে ধার চিদানন্দরপের সমকক্ষতা লাভ করতে পাঁরে-__ 

ন মে দ্বেবরাগৌ ন মে লোভ মোহৌ 
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্ধভাঁবঃ, 

ন ধর্মে ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষম্ 

চিদানন্বরূপঃ শিবোহহং শিবোহিহম্। 
বিবেকানন্দ এই স্তবটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন এবং ইতরাঁজি কবিতায় এর অনুবাদ করেছেন। এ 

ছাঁড়া শিবের মধ্যে একেবারে কৈবলা বা! শূন্যগর্ত আনস্ত্য-_ (7 ৮৪০2 111111106এর স্পর্শও মিলতে 

পারে, যেমন দেখি শঙ্করএর "শিবঃ কেবলোইহম্, কবিতায় । শ্রীঅরবিন্দের শিবের বিভিন্ন রূপেব উপর 
লেখা কয়েকটি কবিতা আছে, যথা ১171৮5১ 4১0৮710050016 0110 (276 প্রভৃতি | 

এখন, বিবেকানন্দের শিব, তীর বহুবিদিত নির্বাণ নিবিকল্প-অন্ুরাগ সত্বেও, এ বোএখিউসএর স্থষ্টিনিয়ামক 
দেবতার মত। শ্রীঅরবিন্দের সনেটের এ অছবৈতের ভাবঘন রূপ নয়, বরং তার 51৮৪. কবিতায় 

একাকিত্বের মধ্য থেকে হঠাৎ উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখা শিব। এই শিবেরই উপস্থিতি কাঁলিদাসের 

কুমারসম্তব কাব, রবীন্দ্রনাথের নটরাঁজে। অবশ্য কবির নিজস্ব দৃষ্টি হিসাবে প্রকাশের পার্থক্য আছে। 

এই সংস্কৃত স্তবে আমরা বিবেকানন্দকে কবি হিসাবেই পেয়েছি । শুধু সাধক হিসাবে নয়। এই শিবকে 

তিনি তার শাস্তরূপেও আবাহন করছেন, আবার তীরই মধ্যে যে অশান্তির আন্দোলন তাঁকেও স্বাগত 
জাঁনিয়েছেন। এ যেন রবীন্দ্নীথের “তোমার কাছে শান্তি চাব না? | 

পূর্বসংস্কার সব ঝড়ের মত বইছে, ঘৃর্ণি ঢেউ উঠে যেন ( জীবনের ) শক্তিগুলিকে আন্দোলিত বিপর্যস্ত 
করছে; তুমি আমি এই যুগ্ন অব্থিত্বের প্রত্যয়ও নড়ে যাঁচ্ছে; শিবের মধ্য থেকেও চিত্তের এই যে 

অতিবিকল রূপ তার বন্দনা গাই 

বহতি বিপুলবাতিঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ 
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্িতেবোগ্নিমাঁলা । 
প্রচলিত খলু যুগ্ধং যুন্মদস্মৎ প্রতীতম্ 

অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্ত শিবস্থম্। 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ২০১ 

“আবার তিমিরজাল যিনি ছেদন করে শুভ্র তেজ প্রকাশ করেন, শ্বেতকমলের মত ধার শোভা, যার 

পুঞ্ীভূত জ্ঞান অট্রহাসির মত [কালিদাসের উপমা মনে করিয়ে দেয় ], সংযমীদের হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা 
প্রার্ধব্য সেই নিষ্চল মাঁনস-রাজহংস এই প্রণত আমাকে রক্ষা করুন 

গলিততিমির মাল শুভ্রতেজঃ প্রকাশ: 

ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাটহাসঃ 

যমিজন হৃদিগম্যঃ নিলো ধ্যাঁয়মানঃ 
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ 

এ শিব কৈবল্য পরিহার করে কাছাকাছি এসে দীড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথের “কালের অধীশ্বরের' যিনি 
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার 
আনন্দে ধরিলে হাঁতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সধাঁর 

বিখের ক্ষুধার | 

এই প্তিমির বিদ|র উদার অভ্যুদয়”কে বারস্বার বন্দনা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ | 

এইবার আমরা! বিবেকানিন্দের যে ছ"টি কবিতার আলোচনা করব নিজগুণে তার! বিশ্বকাঁব্যে স্থান পাবার 
উপযৃক্ত'। যদি আমরা এমারসনএর 11811111কে স্থান দিই, তবে বিবেকানন্দের 1911 (0 1406]71কে 

তার চেয়েও মর্ধাদার স্থান দিতে হবে। যদি আমরা ওয়াল্ট হুইটম্যাঁনের [29578 (০ [7119 কবিতার 

নীচে উদ্ধৃত ছত্রে উদ্দীপনা অন্থুভব করি তবে বিবেকানন্দের 1:17 5০25৮ ০৫ 0: 58555101কে স্থায়ী 

স্থান দিতে দ্বিধা করবার কথা নয়। 

(71০8691 01217510501 51115, 

13০00011720) ৪0101 0110101 10111770565 10111) 

1196 10950 091] 01110 01 0015 00010 ৮1001 21111911 ? 

৬৬179 85101190017) ড5131)95। 00619 0010০ 2210 0019, 

0) 500] 2 

1196 01:০21715 91 1০ 10021 2 1706 01915 01 10111 

[06162061017) 5621700) 2 

91150 0150910] 11111720985 101 00091555210 00 21৫ 01) 211 ? 

1701 ০001721-5, 5210 €০ ওএটিটে 2112 

[3895880 00 17016 0917 11018 ! 

1176 50125 01 072 581158510ই প্রথমে দেখা যাঁক। এর মধ্যে বৈরাগাভাব ও নি়প্রকৃতি 
সাংসারিক সংস্কার সম্পর্ক ইত্যাদি বর্জনের কঠোরতা প্রায় শঙ্করাঁচার্ষের সমগোত্রীয়। কিন্তু কবিতাটি 
নেতিবাচিক নয়, সন্ন্যাসীর এবং তার মধ্য দিয়ে মান্ব-আত্মার উদ্দারমুক্ত স্বরূপের জয়গাঁন। শঙ্করের মত এতে 
নারীর মায়া ত্যাগের কথা আছে, জীবনের ভোগ তৃষ্ণ সম্পূর্ণ দূর করে দেবার প্রস্তাব আছে। আবার 
ুদ্ধদেবের প্রেরণা দেখা যায় সম্পূর্ণ অনাঁগরিক হয়ে একলা ঘুরে বেড়াবার স্বাচ্ছন্দ্য কল্পনায় । 



২০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

17950 0100 170 1101)62 119 1)01002 0210 17010 (192) £19100 ? 

1112 515 00৮ 10০0: 7 036 £1:955 01৮ 1090 ) 2170 ০90৭, 

ড/1790 01091100 1779 1011176) 101] 000190. 01 111) 1101080 100৮, 

০ 10০90 ০01 0111010 0210 (91106 (10961001019 9611 

ড৬/1)10]) 1010/5 16591014106 10111106115 91 009 

01700 05০ 100) ৪9105 2511) 10010 1 52%--- 10010) 09 980 0177১ ! 

সুত্তনিপটে বুদ্ধের উপদেশ হচ্ছে ঃ "ঘুরে বেড়াও সঙ্গিহীন একলা, গণ্ডারের মত? । 
সর্বথা ত্বাধীন, বিরোধ নেই কারু সঙ্গে, 

যা কিছুই জুটুক তাইতেই সন্ত 

বিপদ সহ করে বিনাক্ষোঁভে 

ঘুরে বেড়াও একলা-_- গণ্ডারের মত। 

কিন্ত আইডিয়ার দিক থেকে যে মিলই থাঁকুক, কাব্যপ্রেরণাঁর দিক থেকে এ কবিতায় বেজে উঠেছে 

নেতি নয় “ইতি? ধ্বনি-_ ১৮5118961718 5৪»! এর কৃচ্ছসাধনও শঙগরের “হরমন্দির__ তরুমূল নিবাঁসঃ, 

শয্যা ভূতলমজিনংবাঁসঃ র মত হলেও তাঁর চেয়ে উদার আনন্দের বাতীবাহক ; বিবেকনিন্দের 0৩ 

910 01)9 7০০7 17০ 27095 01৮ 6৫” এ ৪165০15০0এর “070 91৮ ০৮০: 1720+ রবীন্দ্রনাথের 

শুন্য ব্যোম অপরিমীণ মছ্য সম করিতে পান'এর আমেজ । 
আসলে এই সন্ন্যাসী এক অদ্ভুত রসায়নে সন্ন্যাসীর শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ওমর খৈয়্মের 

আনন্দমদিরা। এক চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখছেন-_-“আমি এতদিনে ছু-একট! বিষয় শিখেছি । শিখেছি 
যে, 'ভাঁব, প্রেম, প্রেমাস্পদ-_ এ সকল যুক্তি বিচাঁর, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ঘ্বরের বাইরে-__ ওসব হতে অনেক 
দুরে । ওহে “সাকি' পেয়ালা পূর্ণ কর__- আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই ।” 

তুলনা করে দেখা যাঁক চ1056:10এর ওমর কবিতা থেকে : 

0017) 00170 ৬101) 010 11125210], 2170 162৮0 0০ ৬৬5০ 

10 001]. ) 0100 (01176 15 09119110) 078 14100 0195. 

4৯11) ঠি1]1 (0 ০010. 

আর বিবেকানন্দের 

[0৮ 01115 100/ 1০ 0000) 00 16550 /1]1 10969 

4১100 18061) ৪6 01092 21586 016! 100 192 110 11690) 

€৮০ (17010) (110 006 011) 01806 60 11200, 2170. 10011) 

11101) 006 0: 091007555), 1182,5 ৮911. ড/107০01 

1176 1991 ০0৫ 102117. 01 5081:01) 01 13129.5016) £০ 

[3০50110 00617 000), 98059510001 ! ১৪৮ 

£€)]) 696 590) 0111, 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ২০৩ 

[911 0 1100+1এর কাব্যরস গ্রহণ করতে হলে বোঝা! দরকার যে এই কালী শুধু একটা ধর্মীয় 

প্রতীক নয়, একটা ৯০$৪1০ রহস্তকেন্দ্র মাত্র নয়। এ এক বিশ্বগত সত্য যা! সকল মাহ্ুষের অভিজ্ঞতার 

সীমার মধ্যে আসা সম্ভব, বিশেষতঃ সেই মহৎ কবিদের ধার! জগতের নিগুঢ়তম ব্যাপকতম সত্যগুলিকে 

প্রত্যক্ষ করতে চান। 

কবি 10০15 এই অদ্ভুত প্রার্থনা জানাচ্ছেন কাকে? 
13206510005 1760010) 01150 19015091010. (70৫... 

11140 11111051159) 2110 562110) ০+2061/0৬৮ 1]10 

8110 10110 

0111 00106, 60 10:02:0১ 13111112100 11101501116 110৮ 2 

এখন এই /:৩-7150116ণ ০৮১৫ বলতে [)০:01০ যাঁকেই বুঝুন, আসলে তিনি আবহন করছেন 

ভগবানের শক্তিরপকে, কালীকে । ১1511 যে ৬০5৮ ড/11)0কে বলছেন 

৬/110 5101110) ৮৮171010216 100051172 ৪৮০1% ৬112172 ; 

10559009501 8170 1১০50৮01119) 011) 11221 ! 

যার সামনে শুকনো পাতা! উড়ে চলে, যাঁর ভয়ে সমুদ্রতলের গাছপালা ফুলও 21০ £ ৮৮10 
627 2110 (07101 8170 0599011 0175171961৮ সেই “ভয়ং ভয়ানাৎ ভীষণং ভীষণানাম্” এই কালী 
ছাঁড়৷ আর কিছু নয়৷ শ্রীঅরবিন্দ একটি সনেটে-- 1১11৩ 0০99110 102008 : (79108 ০£ [0019171)9, 

[082০6 ০? 911 )-_ এই সাধিক তন্বটি প্রকাশ করেছেন। তার অনুবাদ দিচ্ছি : 
দুটি নৃত্যছন্দ আছে এই বিশ্বের বিধানে । 

সর্বদা আমরা! শুনছি সেই কালীপদপাত, 
যা ছুঃখদৈন্য দূর্ঘশায় গাথে তালে মানে 
জীবনের বাজিখেলা, মধুর, নির্ঘাত । 

তাতে দারুণ পরীক্ষা আছে গুপ্ত সাধকের, 

আছে মৃত্যু-আলিঙ্গন ক্রীড়ামত্ত আত্ম-বীর, 
আছে নিয়তির মল্লমঞ্চে সন্ত্রাস ঘন্দের, 
আর ত্যাগ-- সেই একপথ কৃ্পাঁপদবীর | 
রহস্যের চাঁবি হয় মাঁহষী ত্রিতাপ, 

একটি হুমম সত্যপথে কালমরু পার, 

জড়ের কবর থেকে উঠতে আত্মার সাতধাঁপ £ 
এই সবই সেই নাটকের আটপৌরে ব্যাপার । 
বলো! এ বিশ্বে কৃষ্ণের নাঁচ হবে কোন বেলা? 

সেই ছদ্মবেশ, ভূমানন্দ, হাসি, প্রেমখেল|? 
বিবেকানন্দের কবিতার প্রথম দিককার দুর্যোগ রাত্রি ও ঝড়ের স্থুর যেন সেই রঘুপতির “এতদিনে 

আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী! ওই রোষ-ুহুংকাঁর। অভিশাপ হাকি নগরের "পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ 
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তিমিররূপিণী'র একই স্বরসগ্ুকে, তবে তার সঙ্গে মিলেছে শেলির ৬০5: ৬/10এর তীব্রোদাত্ত আসম্পৃহা। 

তাতে ছাড়া পেয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভয়মৃত্তি__ প্ররুতির, প্রাণের । কিন্তু তবু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ডাকো 
00171, 1106111১006 1 

01 11270115110 08176, 

1)28010 15 110 00 10169010) 

/5110 2৮০19 91791106 5000) 

1)০১0০5%5 2 ৮৮০10. 101 2791) 

[11071 %1101010)) 072 4£১11-7)956052 ! 

(017), €) 1100001, ০01776 ! 

৬1109 02195 11115017 10৮9) 

£৮170 1100 606 টো 01 [0081011) 

[21100 117) 1)050010610105 01100) 

110 11711) (119 1061761 0011105, 

যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কালী কৃষ্ণ শিব -তত্বের আলোচনা করছি তা মনে রেখে বলা যায় 

রবীন্দ্রন।থে কুষ্জের মাধুর্য নটরাঁজ শিবের লীলার 'প্রকশি ব্যাপক ও কাব্যসম্পদ্ময়। কালীভাবকল্প ধ্যানের 
দীর্ঘ বিচিত্র লিরিক আকৃতি ফুটেছে সমস্ত বিসর্জন নাটকে, জদ্বসিংহ গোবিন্দমীণিক্যের কের মধ্য দিসে । 

মাতৃষ্ববূপিণীর, শাঁরদলক্ীর অতুলনীয় স্তবসঙ্গীত সম্বদ্ধ করেছে তাঁর গ!নের ভাগাঁর। রুদ্রের আবাঁহনও 

তার আছে বিখ্যাত কবিতায়, গানে । কিন্ত ছলনাঁময়ী রুদ্রাণীর স্বীকতি তেমন নেই । কিন্তু তাঁর 

শেষের কবিতাগুলিতে দ্রেখা যাবে এই কালী তাঁর সমস্ত পাওনা আদায় করে নিয়েছেন। “তোমার 

স্ট্টির পথ রেখেছ 'আকীর্ণ করি” পুরোপুরি এই কালীর ধ্যান। এবং তীর শেষ বক্তব্য-- অনায়াসে 
যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পাক তোমার হাঁতে শাস্তির অক্ষয় অধিকার, বিবেকানন্দের এ ড৮1)০ 

0719 1111561 1+0০ এর সঙ্গে একহরে বাধা । 

জীবনের চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের এবং এদের দুজনের সঙ্গে 

শ্রীঅরবিন্দের একটি চমংকাঁর মিল আছে। সে হচ্ছে অনন্ত শাস্তিসমুদ্রে শেষহীন যাবার অভিজ্ঞতা । 
রবীন্দ্রনাথ তা প্রকাশ করেছিলেন “লমুখে শান্তিপাঁরাবাঁর গানে । এটি রচিত হয় ১৯৩৯ সালের 
ডিসেম্বরে । তাঁর তিন মাস আগে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন তাঁর 1176 [20517165 £১0০170016 সনেট । 

অবশ্য এটির প্রথম প্রকাঁশ ১৯৫২ সালে। এই সনেটে শাস্তিপারাবারে অকৃলযার্রাও আছে__ 01 

(1৩ ০519 0 2. 11210616159 11151016001 সাত্ি 19 19.01001)60, আবার কর্ণধারও আছে-- 

£10 00565101181 00100:015 12)% 10991. এমনকি শেষ পায় যেন অন্তরে নিয় পরিচয় 

মহা-অজানার এর সঙ্গেও একন্থুরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন-_এ 509]] 1১০ 10161850 171 607 [0161 

৪170. [01010101691 4170. 85 11060 5. 9000610 101925 01 (০৫১, 

এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথাই ৭1:51155 লিখেছেন তীর 4000915এ প্রায় একই ভাঁবচিত্রের 

সাহায্যে : 



বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন ২০৫ 

11721016202) ৮0100956 21718106 1178৮521050. 210 50128 

10509110501 1119 ) 10 51011165102 15 01015512, 

[720 00] 0065 51015) 1 00101 006 09101011176 01210911 

৬/170959 52115 012 10921. 60 0759 6011110056 £1৮910 ; 

11079119559 ৪101. 2110 910119100 51065 816 11612) 

[211 10010908111) 1০291101159 909, 

ড/1)1150) 10010171105 00100217000 1101770950 1] 01 17309501)) 

0110 900] 01 £0017915) 1110 ৪. 5627 

[30200105 2017 010 29009 ৮৮11019 016 15511791916. 

£0012915এর এই শেষ স্তবকে শেলি যে যাত্রার কথ! বলছেন তা কিন্তু শান্ত? নয়, এও এক চরম 

90:5€79601, এক দুরস্ত অভিসার, ঝড়ের কাছে নৌকোর পাল সমর্পণ । মেজাজে এর স্থর 0016 1০ 
9 ড/110 এর সমগোত্র। এ যেন নদীর মোহানাঁর তীব্রম্োীতে নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রসঙ্গমের আশায় 

স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা কর! । তবে এ যাত্রা নিরুদেশ নয়, এর সামনে আছে তারার পথনির্দেশ, আর 

গন্তব্য হচ্ছে সেই চিরন্কন ধাঁম 11616 60০66611101 816, | শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই 

কবিতা কিন্তু সম্পূর্ণ সেই চিরন্তন শাস্তিসমুদ্রের অন্তরঙ্গ অস্থভতির উপরেই রচিত। 
১৮৯৯ সালে নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ শেলির 5:9101এর ছন্দে লেখেন 1১০৪০ বলে একটি 

কবিত] । 

16 15 00961) 1)0৮৮৮০০10 (৮০ 111705, 

/110 10111 102055617 5০ 5601701১, 

11) ৮০1৫ ৮৮1791)06 10950 01:9201010, 

4100 11190 ৮517010 16 10100011105. 

কিন্তু এই শুন্তগর্ভ শান্তিতে তার আশা মিটছেনা। ১৯০০ সালে জানুয়ারি মাসে ক্যালিফোনিয়া 
থেকে তিনি লিখছেন, “যে শাস্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে 
মহামায়া আমাঁকে দিয়ে অপরের-_ অন্ততঃ আমার স্বদেশের-- কথক্িৎ কল্যাঁণ করাচ্ছেন ।” 

এ ব্সরই পরে আবার লিখছেন : 

“হা, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি । সময়ে সময়ে 
তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনস্ত শাস্তিসমুদ্র__ মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার 
শা্তিভ্গ করছে না।” 

প্যাই! ম| যাই! তোমার জ্েহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিষে যাচ্ছ, নেই অশব্দ, অল্পর্শ, 
অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে-_ অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো 
ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই ।” 

যে আত্মিক কাব্যিক অভিজ্ঞতা ধর! দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের কাঁছে ১৯৩৯ সালে, সেই একই 

অভিজ্ঞতা! বিবেকানন্দের সাঁধনোত্তীর্ণ আত্মা ও কবিহৃদয়কে পুরস্বৃত করেছিল এই শতাব্দীর প্রথমেই, ১৯০ 
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সালের এপ্রিল মাসে, সুদূর ক্যালিফোনিয়ায়। রীতিমত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় অবশ্ত তিনি তা লিখে যেতে 
পারেন নি; কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন চিঠির এ গগ্ছন্দে। 

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্য দেশে ছন্ব চলেছে ধর্মের সঙ্গে ইহজাগতিকতাঁর। এই £61181949 

আর 5০817 মনোভঙ্গীর মধ্যে পশ্চিম রায় দিয়েছে 9০০৫1থএর সপক্ষে, কাজেই রাজনীতিতে শিক্ষায় 
সাহিত্যে সেই হল তাদের প্রেক্ষিত লীমা। আমাদের জীবনেও এরই প্রভাব সুম্পষ্ট। তার কিছুটা 
স্থফল যে ফলে নি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে তা৷ বলছি না । কিন্তু কিছুটা নিজস্ব সম্পদ আমর হারিয়েছি । 
এবং “পরা” ও অপরা"র মধ্যে এই 'অর্ং ত্যজস্তি পণ্ডিতাঁ” নীতি-_- যা শুধু আপতকাঁলীন হওয়াই বাগুনীয়__ 
চালিয়ে গেলে মানবসভ্যতা সংস্কৃতির ভবিষ্বং সম্ভাবনাও হয়ে থাঁকবে ক্ষীণ। বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের 
প্রথম কবিক যা জগংএর পূর্ব পশ্চিমকে ধ্বনিত ক'রে আবার এনে দিয়েছে জীবন্ত এবং গভীরতম অধ্যাত্মরস-_ 
যা সমস্ত ভেদাভেদের নিমনগুল্মের উপর প্রসারিত হয়েছে সর্বজনগ্রাহহ ভোরের আলোর মত। বিবেকানন্দের 
এই ভাবপ্রবাহ কেমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল পাশ্চাত্য জগতের অনেক ভাবগ্রাহী চিত্তে তার একটি 
চমৎকার প্রমাণ নিবেদিতার 17০1 ৫ 2101 গ্রস্থ। তার এক জায়গায় নিবেদিতা লিখছেন, 
“কালী-বিগ্রহ শুধু এক দেবীর মূর্তন চেষ্টা ততটা নয়, বরং একে বলতে পারি আমাদের জীবনের গোপন 
রহস্যের উচ্চারণ” 

আর-এক জায়গায় : “কালী নীলবর্ণা। প্রায় কালো) যেন একটা বিরাট ছায়া; জীবন ও মৃত্যুর 
নিষ্কণ সত্যের মত নগ্ন। কিন্তু তার (আত্মার) কাছে এ শুধু একটা ছায়ামৃত্তি নয়। এই ভ্যঙ্কপীর 
গভীরতম অন্তস্তলে পৌছোয় তার অবিচল দৃষ্টি আর চেনার আনন্দোচ্ছাসে সে তাকে ডাক দিয়ে বলে 
ওঠে : নম 1 



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৫-১৯৪৩ 

প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

বর্তমান দশকে এ পর্যস্ত বহু বঙ্গ মনীষীর শততম জন্মবাষিকী উদ্যাঁপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ, আচার্ধ প্রফুললচন্ত্র, এতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেক্, সর্বত্যাগী ব্রক্মবাঁন্ধব উপাধ্যায়, কবিনাট্যকার 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাঁম স্বতঃই আমাদের মনে উদ্দিত হয়। এই বংসর 

সাংবাদিক-প্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শততম জন্মবাঞ্ষিকী প্রতিপাঁলিত হইবে ও তাহার কথা 
আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব। সাংবাঁদিক-রূপেই সাধারণ্যে রামানন্দের প্রসিদ্ধি এবং তিনি 

ভারতবর্ষে এই বিভাগে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। কিন্তু সাংবাদিক বলিলেই তাহার 
সম্যক পরিচয় হয় না; রামানন্দ ছিলেন একাধারে চিন্তানায়ক ও কর্মবীর | 

রাঁমনিন্দ বাঁকুড়া জেলা শহরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১৮৬৫ সনের ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি প্রথমে বাঁংলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চারি টাকা বৃত্তি পান। পরে বীকুড়াস্থ 

ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এখাঁন হইতে তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 

হইয়া কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি লাঁভ করেন। এই ছুই স্কুলে অধ্যায়নকাঁলেই রামানন্দের মনে স্বদেশ- 
প্রেমের বীজ উপ্ত হয়। তিনি যখন ইংরেজি স্কুলে উপরের ক্লাসের ছাত্র তখন ব্রা্মশিক্ষক কেদারনাঁথ 

কুলভী মহাশয়ের উপদেশে নানাবিধ হিতকর্মে রত হইয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও 

তিনি আকু্ট হন। কুলভী মহাশয়ের মুখে রাঁমরুষ্জ পরমহংসদেবের চমৎকার উক্তিগুলি শুনিতেন, 

এ কারণ তাহার মনে পরমহংসদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ওঁপন্তাঁসিক রমেশচন্দ্র 

দত্তের সংস্পর্শে আসিবারও তাহার সুযোগ ঘটিল। তাহার উপন্যাস পাঠে রামানন্দের মনে স্বদেশগ্রীতি 
দৃঢ়মূল হইয়া উঠে। 

প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! রামানন্দ কলিকাতায় আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বাঁধিক 
শ্রেণীতে ভি হন। ঘটনীঁচক্রে তীহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে হয়। তিনি সেপ্ট জেভিয়ার্শ কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দেন। প্রথম বিভাগে 

চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি মাসিক পচিশ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ইহাঁর পর প্রেসিডেন্সি কলেজে 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে আচার্ধ জগদীশচন্ত্র বস্থর অধ্যাপনায় ও 

সঙ্গলাভে বিশেষ উদ্দীপিত হন। এবারেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষা কালে, শেষ 

পর্যন্ত কোনো কোনো বিষয়ে পরীক্ষা আর দিলেন না, কেননা তাহাঁর ধারণা হয় উহা! আশাছরূপ হয় 
নাই। সিটি কলেজ হইতে ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্বে ইংরেজিতে বি. এ, অনার্স পরীক্ষা দেন ও ইহাতে প্রথম 

বিভাগে প্রথম হইয়া কলেজ হইতে চল্লিশ টাকা রিপন বৃত্তি পান। কলেজের ইংরেজি-সাহিত্যের 

অধ্যাপক হেরম্ষচন্দ্র টমত্র রামানন্দের কৃতিত্বে ক্বতহে উৎফুল্ল হন। তাহার পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ 

রামানন্দকে অবেতনে অধ্যাপনা-কার্ষে নিযুক্ত করেন। 

কলিকাতায় আসিয়া রামানন্দ আনন্মমোহন-হরেন্্রনীথের স্ট,ডেপ্টস্ আযসোশিয়েশনে উদ্দীপনাপূর্ণ 



২০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া এবং আনন্দমোহন-শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসমাজে যোগ দিয়া! স্বদেশের এবং 

সমাঁজের উন্নতিপ্রয়াসে উদ্দুদ্ধ হইলেন। সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের নেতা পণ্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার 
নিকট একজন আদর্শ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন। তীহার ব্রান্মধর্মে একাস্তিক নিষ্ঠা এবং সেবাকার্ষে 

কঠোর পরিশ্রম ও তংপরতা৷ রামানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে| অধ্যাপনা-কাঁলে তিনি ইত্ডিয়ান 
মেসেঞ্ারের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে কার্য করিতে থাকেন। ইহার সম্পাদক ছিলন অধ্যাপক 

হেরম্বচন্দ্র। ইগ্ডিষান মিররেও সম্পাদধীয় মন্তব্য লিখিতে লাঁগিলেন। রামানন্দ ছিলেন সব্যসাচী । 

ইংরেজির মতো! বাংল! “সপ্ভীবনী” এবং ধির্বন্ধু'তেও তিনি প্রবন্ধ, রসরচনা ও মন্তব্যাদি সমানে লিখিতেন। 

১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক হন। 

এই সনেই (১৮৯০) রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে 

তাহার স্থান হইল প্রথমস্রেণীতে চতুর্থ। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮৯* মার্চ হইতে রামাঁনন্দকে মাসিক এক শত টাকা 
বেতনে কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। শর্ত ছিল যে ছুই বংসর কাল এই বেতনেই 
তাহাকে সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। এই সময়াস্তে তাহার রীতিমত বেতনবৃদ্ধি হইতে শুরু হয়। ১৮৯৫ 

গ্ষ্টাব্বে আগস্ট মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং ইহার পরে এলাহাবাঁদের কায়স্থ পাঠশালার 

( কলেজ ) অধ্যক্ষ হইয়া যান। সিটি কলেজে তিনি যখন বেতনভোগী অধ্যাপক হইলেন সেই সময় 

হইতে সেবামূলক নাঁনা কার্ষে তিনি ব্রতী হন। ইহার মধ্যে দাসাশ্রম ও দাসীর কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । দাসাশ্রম মফস্বলে প্রতিষ্ঠিত (২৯ জুন ১৮৯১) হইবার পর যখন হইতে ইহার কর্মকেন্দ্র 
কলিকাতায় তুলিয়া আনা হয় প্রায় সেই সময় হইতেই রামানন্দ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে 
দাঁসাশ্রমের কার্যক্রম ছুই ভাগে বিভক্ত হয়।--১. পতিতা! নারীগণের কন্যাদের উদ্ধার ও মেবাকার্ষে 

শিক্ষা ; ২. দুঃস্থ নিরাশ্রয় রোগীদের এবং রান্ত। হইতে ছুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অনাথ নারীপুরুষকে একটি 
স্থানে আশ্রয় দান এবং তাহাঁদের চিকিৎসা ও সেবা-শ্শ্রষার ব্যবস্থা । প্রথমটির জন্য যে কমিটি হয়, 

তাহার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। এই কার্ধে আইনগত বাঁধা থাঁকাঁয় ইহা অল্পকাঁল পরেই উঠিয়া 
যায়। দাসাশ্রমের অন্য কাধের জন্য ১৮৯২, ২৫শে জানুয়ারি একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সেবাঁলয়ের কাঁধনির্বাহকল্লে যে কমিটি গঠিত হুইল তাহাঁর সভাপতি ছিলেন রামানন্দ স্বশ্বং। দাঁসাশ্রমের 

মুখপত্র “দাসী” নামক একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৯৮ আষাঢ মাঁস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথমাবধি 
রামানন্দ এই পত্রিকাখানি পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার লন। সেবাত্রতমূলক নানা ঘটনা কাহিনী ও 

সেবাত্রতীদের জীবনী ইহাতে প্রথমে প্রকাঁশিত হইতে থাকিলেও ক্রমে ইহাকে সাধারণ পাঠোপযোগী 

করিয়া তোলা আবশ্তক বিবেচিত হয়; আর ইহাতে সে সময়ে খ্যাতিমান প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা 

রচনা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন। কবিতা গল্প উপন্যাসও ইহাতে স্থান পাইত। সম্পাদকরূপে 

রামানন্দ বহু চিন্তিত প্রবন্ধনিবন্ধ লিখিয়াছিলেন-- তন্মধ্যে অন্ধদের শিক্ষা বিষয়ক ব্রেল পদ্ধতি আলোচনা, 

প্রাদেশিক কথিত বাংলা, এঁতিহাসিক তীর্ঘযাত্রা প্রভৃতি রচনা এ সময়ে বিশেষ চিন্তার খোরাক 
যোগায় । এলাহাবাদে যাইবার পরেও রামানন্দ কিছুকাল ইহার সম্পাদনা করেন। তাহার “বিবিধ 

প্রসঙ্গ শীর্ক অধ্যায় দাঁসীতেই প্রথম সন্গিবেশিত হইতে থাকে। এই নামটির সঙ্গে বাঙালি পাঠক- 

সাধারণ প্রবাসীর যারফত আজ স্থপরিচিত | 
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বিধুশেখর শাস্বী-সহ রামানন্দ। খাস্থিনিকেতনে উৎসবসভায় 



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২০৯ 

শিশ্ুশিক্ষার প্রতি রামানন্দের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি ইতিপূর্বে নৃতন ধরণের সচিত্র বর্ণপরিচ 

(ছুই খণ্ডে) প্রকাশ করেন। ১৩০৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনে দেখি তখন পর্বস্ত ইহা এক লক্ষ ছুই হাঁজাঁর 
বিক্রয় হইয়াছে । শিশু ও কিশোর পাঠোপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশে তিনি ও যে গীন্রনাথ 

সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্যোগের ফল “মুকুল” নামক সচিত্র কিশোর পত্রিকা । ইহার প্রথম 
সংখা বাহির হয় আষাঁঢ ১৩০২ বঙ্গাবে এবং সম্পাদক হন পণ্ডিত শিবনাঁথ শাহী । 

রামানন্দ ১৮৯৫ অক্টোবর মাঁসের প্রথমে সপরিবারে এলাহাবাদ যাঁন এবং কারস্থ পাঠশালার অধ্যক্ষতা- 

কর্মে লিপ্ত হন। ছাত্রদের পাঠেৎকর্ষ ও চিত্বোতকর্ষ ছুইই ছিল রামানন্দের কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি 

কায়স্থ পাঠশালাঁকে একটি আদর্শ কলেজে রূপাঁয়িত করিতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু কলেজী শিক্ষার উন্নতি 

ও প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষীরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক | কিন্ধু এ সময়ে নিম়স্তরের 

শিক্ষা খুবই বাধাগ্রস্ত ছিল। তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে পর পর সরকাঁরী বিভাগীয় পরীক্ষা লওয়। 
হইত। এইসকল বেড়া ডিঙাইয়া তবে ছেলেরা প্রবেশিকার মান পর্যন্ত পৌছিতে পারিত। শিক্ষাবিদ্ 

রামানন্দ এই সমুদয় কৃত্রিম বাঁধার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহাতে ফল 
হইল । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ক্রমে এই বাধাগুপি একে একে তুলিয়া লন এবং ছেলের! বিনা 

ক্লেশে প্রবেশিক1 পরীক্ষার মান পর্যন্ত উঠিতে পারে। কলেজী-শিক্ষাও এইরূপে ব্যাপকতর হইবার পথ 

পাইল। এলাহাবাঁদ আংলো-বেঙ্গলী স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় বলেন, "আন 

এই প্রদেশে যে শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহার মূলে ছিল রামানন্দ বাবুর পরিশ্রম ও চেষ্টা । 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলিয়া এলাহাবাঁদ বিশ্ববিদ্ভালয় রামানন্দকে ইহার অন্যতম ফেলো নিযুক্ত করিলেন । 
কংগ্রেসের শিক্ষাবিষয়ক কমিটি ও শিক্ষাবিষয়ক আলোঁচনাদিতে তাহার যোগদ।নের আহ্বান আসিত। 

এলাহাঁবাঁদের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সাহিত্যবিষয়ক ও জনহিতকর বিবিধ অনর্ঠান- 

প্রতিষ্ঠনের সঙ্গে ক্রমে তাহার নিবিড় যোগ সাধিত হয়। এ প্রদেশে মাদকজব্য-নিবারক সভার সভাপতি, 

এলাহাবাদস্থ অনাথ আশ্রমের সম্পাদক, প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সদশ্য, প্রয়গ সাছিত্যমন্দিরের সহ্- 

সভাপতি, প্রেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবাকার্ধের উদ্যোক্তা» প্রয়।গ বাঙালি সম্মিলনের প্রধান নেতা প্রভৃতি 

ব্যপদেশে বাঙালি ও অবাঙালি নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ মাষের সঙ্গে তিনি একান্ত ভাঁবে মিলিত হইলেন । 

কংগ্রেসের কার্ধে তিনি বন্ধুবূপে পান পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলবীয়কে । এলাহাবাদ হইতে প্রতিবার 

কংগ্রেসে ডেলিগেট বা! প্রতিনিধি মনোনীত হইতে লাগিলেন এবং ইহার প্রায় সব অধিবেশনেই তিনি 

যাইতেন। এলাহাবাদ অবস্থ(নক।লে রামানন্দের মননশীলতা ও কর্মশক্তি বিভিন্ন উদ্যোগের মধা দিয়! 

স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। তিনি জ্ঞান্তপন্থী কিন্তু অঞ্জিত জ্ঞান সাঁধারণের মধ্যে বিতরণ না করিয়া থাঁকিতে 
পাঁরিতেন না। শিশুদের জন্য এই সময়ে তিনি ছুইখানি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। কলেজের কর্তৃপক্ষের 
ছারা প্রকাঁশিত ইংরেজি মাঁসিকপত্ত্র কায়স্থ সমাচারের তিনি প্রথম সম্পাদক হন। এক বংসরকাল (জুলাই 

১৮৯৯-জুন ১৯০০ ) রামানন্দ এই গুরু দায়িত্বভার বহন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত এ সময়কার তাহার একটি প্রধান কাঁধ হইল প্রদীপ নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা । 

কলিকাতা হইতে ১৩০৪ সাঁলের পৌষ মাঁসে এই পত্রিকাঁখানি বাহির হয় এবং রামানন্দ ইহা এলাহাঁবাঁদে 

বসিয়াই সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালের গুণী জ্ঞানী খ্যাতনামা লেখকবর্গ এবং উদীয়মান 
৪ 



২১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

সাহিত্যিকগণের রচনাঁসম্ভাঁরে প্রদীপ" পরিপুষ্ট হইত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও কিছু গদ্য রচন! 
রামানন্দ এই প্রথম প্রদীপে প্রকাশিত করিলেন। পত্রিকাখানির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় প্রতি সংখ্যায় 

বাঙালি অবাঁডালি এবং ভারতপ্রেমিক বিদেশী মহাঁমনা মনীষীদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাঁশ। বাঙালি 

যে ভীরু কাপুরুষ শ্রমবিমুখ নহে, তাহারা যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শৌর্বী্ষের যথেষ্ট প্রমাণ পূর্বে দিয়াছিল এখনও 
দিতে পারে তাহারি দৃষ্টান্তম্বরূপ রামানন্দ বীর যোদ্ধা প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র জীবনী প্রথম 

সংখ্যায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিবদ্ধাতিশয়ে দূর ও নিকট অতীতের বাঙালির বীরত্বের কাহিনী 
এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ধারাবাহিকরূপে লেখেন। ইহা ব্যতীত ভাষাতত্ব গ্রাণীবিগ্ভা রসায়ন 
জ্যোতিধিছ্য] স্বী-শিক্ষা সাঁধারণ শিক্ষা! বাংলায় স্টেনোগ্রাফি হাফটোন ব্লক সমসাময়িক রাজনীতি ও অর্থনীতি 

প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র হইল “প্রদীপ” । বস্তুতঃ অনতিকাঁলের মধ্যেই যে সর্ববিধ বিদ্যার 

আলোচনা ও জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চিন্তার একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিক পত্রের অভ্যুদয় হইবে প্রদীপ, 

তাহার আগমনী বাঁঙাঁলিকে শুনাইল। 
রামানন্দ প্রায়ই পাঁণিনি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্থপত্তিত শ্রীণচন্দ্র বন্থু এবং অন্যান্য এলাহাবাদবাঁসী 

বাঁডালি মনীষীদের সঙ্গে বাঁডালির, বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালির, ভাষা-সাহিত্য-মংস্কাতির উন্নতি সম্বন্ধে 

আলোচনায় লিপ্ত হইতেন। এইসকল আলোচনার ফলে একখানি উৎকৃষ্ট ধরণের মাঁসিক পত্র প্রকাশের 

কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়া থাকিবে । পরবর্তী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বীজও আমর] ইহার 

মধ্যে পাই । ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাঁসে রামানন্দ এলাহাবাঁদ হইতে 'প্রবাপী” প্রকাশ করেন। প্রবাস 

হইতে প্রকাশিত, এই জন্যই ইহাঁর এইরূপ নামকরণ। রামানন্দ পত্রিকাখানিকে প্রবাসী বাঙালির 
একেবারে মুখপত্র করিয়া তুলিলেন না বটে, কিন্ত ইহাতে ক্রমে ক্রমে প্রবাঁশী বাঙালিদের নানা সমস্যা ও 

সাধনার কথা গ্রকাঁশিত হয় এবং এজন্য তাহারা এখানিকে তাঁহাদের নিজন্ব পত্রিকা বলিয়াই জ্ঞান করিতে 

থাকেন। এ বিষয়ে তৎকালীন জয়পুরপ্রবাপিনী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কয়েকটি কথা! উল্লেখ করি। 

“..প্রবাপী মাছষের কাছে প্রবাসী'র সমাদরের অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী ব।ডাঁলিদের 
কাছে প্রবাসী যেন গৃহপঞ্জিকার মতো! অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল-_ অবশ্য-পাঠ্য তে বটেই। তাঁদের 
মনে ও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ প্রবাসী স্থটি করেছিল ।”১ 

প্রবাসী" কিন্ত কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র না হইয়া এবং কোনো একক বিষ্তার আলোঁচনা- 

ক্ষেত্র ন! হইয়1 সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের এবং সকল বিগ্যাঁর প্রতিভূ হইল | এই কারণে ইহা ত্বরায় বাঙালি ও 

প্রবাসীবাঁালি নিধিশেষে সকল বাঁংলাভাষীরই নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিল। বিবিধ জাতীয় সমস্তা, বিবিধ 
বিদ্যা যেমন শিল্পকল! কারুশিল্প কবিতা রসরচনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইতিহাস ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি 
নাঁনা বিষয়ক রচনার দ্বারা এবং চিত্রসম্তারে এখানি সমৃদ্ধ হয়। সাধারণের নিকট ইহা এতই সমাদৃত হয় 
যে প্রচাঁরসংখ্যা শীঘ্রই বিস্তর বাঁড়িয়া গেল। প্রদীপের ন্যায় প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্ত্র রায়, 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনম্বী লেখকবর্গ লেখা পরিবেশন করিতে থাঁকেন। বে প্রথম দ্দিকে প্রবাসী- 

বাঙালি সাহিত্যিকদের লেখার দ্বারাই ইহার কলেবর বেশির ভাগ পূর্ণ হইত। 

১ প্রবাসী যষ্টি বার্ষিক, পৃ* ১৬ 
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দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'প্রবাঁসী” একটি বিষয়ে সাময়িক সাহিত্যে পথ প্রদর্শক হইল । প্রচুর অর্থব্যয়ে ও 
নানাবিধ আস স্বীকার করিয়া রামানন্দ দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দেশী বিদেশী রঙীন চিত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
করিতে আরম্ত করেন। শিল্পগুরু অবনী্দ্রনাথের রভীন চিত্রসমৃহও ক্রমান্বয়ে ইহাতে প্রকাশিত হইতে 
থাঁকে। নব্য চিত্রকল। (যাহা ভারতীয় চিত্রকল! নামে অধুন| পরিচিত ) প্রচারে ও প্রসারে প্রবাসীর 

কৃতিত্ব অনগ্ঠতুল্য। নন্দলাল বস্থ অসিতকুমার হালদার সমরেক্্রনাথ গুপ্ত সাঁরদাঁচরণ উকিল মুকুল দে 

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্োপাধ্যায় প্রভৃতি অবনীন্দ্র-শি্ব প্রশিষ্কগণের চিত্র ধার|বাঁহিক 
ভাবে বাহির করিয্া “প্রবাসী” জনসাধারণকে শিল্পসচেতন করিয়া তোলে । ভারতীয় শিল্পকলার ইহা! 

একটি যুগান্তকারী প্রয়াস । 

রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে উদ্ধদ্ধ। কংগ্রেস কর্তৃক ভারতবাসীর মধ্যে এক্যবোধ জাগ্রত করিবার 
সার্থক প্রচেষ্টার কথ! তিনি বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন । যেখানেই এবং যখনই এক্বুদ্ধি ব্যাহত হইবার 

সম্ভাবন| দেখিয়াছেন তখনই তিনি ইহার 'প্রতিবাঁদকল্পে লেখনী পরিচালন! করিয়াছেন। তিনি 
চিন্তাশীল নীরব কমাঁ। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি আর অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। 
১৩১২১ ৩০শে আশ্িন বঙ্গভঙ্গের দিন এলাহাবাঁদে বসিয়া প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বিবিধ উপায়ে স্বদেশী- 

ব্রত উদ্যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অরন্ধন রাখিবন্ধন যথারীতি 'প্রতিপালিত হইল। তিনি প্রকাশ্ঠ 

সভ।সমিতিতেও সভাপতি বা প্রধান বক্তারূপে যোগ দিয় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন । 

বহু বৎসর পূর্ব হইতেই তাহার পরিবারে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়। তিনি জনসাধারণের সম্মুথে 

স্বদেশীর মূর্ত প্রতীকর্নপে প্রতিভাত হইলেন । প্রবাসী'কেও রামানন্দ স্বদেশ-আন্দোলন-সঞ্জাত বিবিধ 
প্রচেষ্টার আলোচনার ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষানীতি প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ- 

ভাঁবে স্থান পাইতে লাগিল। তবে রামানন্দের শ্বদেশীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যাঁপকতর, স্বদেশীয় আচার্য বস্ুর 

অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পী প্রধানদের শিল্পকলার প্রকাঁশ প্রভৃতিও ইহার 

অঙ্গীভত করিলেন। এখানে একটি কথ বল! প্রয়োজন যে, ভারতীয় চিত্রকলার বিচার-বিশ্লেষণে ভগিনী 

নিবেদিতা বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারতীয় মহাজাতি গঠনে শিল্পের শক্তিমন্তা ও প্রাণপ্রাচুর্য যে কত 
কার্যকরী তাহা তিনি ব্যাখ্য। করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের মধোই রামানন্দের মনে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাঁশের কথা উদয় 

হয়। বাঙালির সমস্যা ভাঁরতব|সীর সমস্তা_ এককথায় বাঁউলা তথা! ভারতের মর্মবাঁণী স্বদেশের বিভিন্ন 

ভাঁষাভাষীর মধ্যে প্রচার হেতু এবং ব্রিটিশ সরকার ও বিশ্ববাসীর নিকট ইহা পৌছাইয়! দিবার নিমিত 

এইরূপ একখ।নি ইংরেজি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। রামানন্দ স্বেচ্ছায় এই ভার 

লইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু এই সময়, ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষের উপর 

সরকারি চাঁপ পড়ার দরুণ কলেছের স্বার্থরক্ষা করার জন্য তাহাকে অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিতে হইল। 

প্রবাসী তখনও খণমুক্ত হয় নাই। তাহার উপরে আয় সম্পূর্ণ ব্ধ। এ অবস্থায়ও কিন্ত রামানন্দ 

সংকল্পচ্যুত হন নাই। তিনি পূর্ব ব্যবস্থা মতে! ১৯০৭ সনের জাঙ্ছুয়ারি মাসে অভাব ক্ষতি ও বিপদ 

অগ্রাহহ করিয়া এই পত্রিকাখানি প্রকীশ করিলেন। নাম দিলেন 776 710297%, 9910 7৫ 

717569117/ | তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টাকে ভারতের মনীষীবৃন্দ সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর 
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হইলেন। খ্যাতনামা এতিহাসিক, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যরসিক, শিল্পী ও 
শিল্পপমালোচিক চিন্তাপুর্ণ সারগঞ্ভ রচনার দ্বারা মভান্ন রিভিউকে একখানি উন্নত উচ্চশ্রেণীর মীসিকপত্রে 
পরিণত করিতে সবিশেষ সহায়তা করেন। ইহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ও এতিহাঁসিক যছুনাথ 

সরকারের নাম সবাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। 

মড। প্রিভিউ ভারতবর্ষের মুক্তিযিজ্জে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলাতস্ত্রের জাতীয়তা- 

বিরোধী অপকৌশল রামানন্দ 10665 বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধরাইয়া দিতেন এবং ইহার তীত্র সমালোঁচন। 
করিতেন। ভারতীয় ধাঁজনীতিক্ষেত্রে যখন চরমপন্থী ও মরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় ও দুই দলের মতানৈক্য 

হেতু স্থুরাটে কংগ্রেস ভাঙিয়। যায় তখন রামানন্দ ন্বদেশবাঁসীদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, 

জাতীর নেত। ও কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য দ্রেখা দিলে ব্রিটিশ সরকারের বলবৃদ্ধি পাইবে । আর, ইহার ফলে 

আমাদের জাতীয় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হইবে। তাহার এই উক্তি অবিলম্বে যথার্থ প্রতিপন্ন হইল । 

ব্রিটিশ সরকার গ্রবল প্রতাঁপে নিধিচাঁরে জাতীয় নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ করিলেন ও নানারপ জরুরী 

আইন বিধিবদ্ধ করিয়। জাতীয় আন্দোলনের উৎসমূলে আঘাত হানিলেন। রামানন্দ মাসের পর মাস 

তাহ।দের এই কাধের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। বাংল! দেশের রাস্তায় আন্দোলন অপরাপর 

প্রদেশেও অন্ুহ্থত হুইল । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ইহাতে বাঁধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 

তাহার] কয়েকজন শ্বদেশী কমীকেই বহিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাঁই। রামানন্দের উপরে এই হুমকি 

দিলেন যে, এ অঞ্চল হইতে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইবে। যে প্রেসে মডান রিভিউ ছাপা হইত 

সেই প্রেমের উপরও সরকারি নির্দেশ আসিল, তাঁর ফলে সেখানে কাগজ ছাপা বন্ধ হইল। রামানন্দ দ্বিতীনন 

বিকল্প গ্রহণ করিয়। কলিকাতায় ফিরিয়। আসাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮ মে 

সংখ্যা এবং প্রবাসী ১৩১৫ বৈশাখ সংখ্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। রামানন্দ 

সপরিবারে এলাহাবাদ পরিত্য।গ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতাই অতঃপর তাহার 

কর্মক্ষেত্র হয়। 

রামানন্দ সরকারের চিহ্নিত ব্যক্তি। কাঁজেই কলিকাতায় ফিরিবার পরেও বহু বখ্সর যাবত গোয়েন্দা 

পুলিশ তাহার উপর কড়। নজর রাখিতে থাঁকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলির একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া 

সেখানে তাহার বাসস্থান ও আপিসঘর নিদিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের গোরা এলাহাবাঁদে থাকিতেই 
প্রবাপীতে (ভাদ্র ১৩১৩) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাঁতাঁয় ফিরিবার পর ১৩১৫ 

সালে ইহা সমাপ্ত হইল। তাহার জীবনস্থৃতিও পরে প্রবাঁসীতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়। রবীন্দ্র- 

নাথের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বাংল! মাসিক পত্র হইতে 

লেখার দরুণ সর্বপ্রথম তিনি প্রবাঁপীর নিকট হইতেই দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে 

বিদেশী কাগঙ্গপত্র হইতে জ্ঞানগর্ভ অ'শগুলি নিজে অনুবাদ করিয়া এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র ও 

অধ্যাঁপকগণ ছ।র! অন্ুবাঁদ করাইয়া 'প্রবাঁসী'র জন্য পাঠাইতেন। রামানন্দও সাগ্রহে এগুলি নিয়মিত 

সংকলন'রূপে পত্রস্থ করিতেন। হই হইতেই প্রবাসীর “ক্টিপাথরে'র উৎপত্তি। সাঁরগ স্থচিস্তিত 

রচন।দি বাদে প্রবাপীর বৈশিষ্ট্য হইয়া! দাঁড়।য়-_ কষ্টিপ।থর, পঞ্চশন্য, দেশের কথা (পরে দেশবিদেশের 

কথা ), পারাপারের ঢেউ, মহিল| মজলিস, বেতালের বৈঠক, ছেলেদের পাঁততাড়ি প্রভৃতি বিভাগগুলি। 



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২১৩ 

ইহার কোনো কোঁনোটি পরে অন্তান্য পত্রপত্রিকাঁয়ও অন্শ্থত হইয়াছে এবং হইতেছে । রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 

যুগান্তকারী রাজনৈতিক প্রবন্ধ, যেমন ছোটো ও বড়, কর্তার ইচ্ছাঁয় কর্ম, সত্যের আহ্বান ইত্যাদি 
প্রবাসীতে পত্রস্থ হয় । 

প্রথম মহাঁসমরকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের ধরপাকড়ের হিড়িক চলে। ভারতবাসীর 

রাজনৈতিক আশা-আঁকাঁজ্ফাও কেমন যেন তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ 
বিভ্রান্ত দেশব|সীর পরম সাত হইয়া! উঠিল। নিভাঁক রামানন্দ সরকারী রোষ অগ্রাহ করিয়া জাতির 
মর্মবেদনা সম্পাদ্কীর মন্তব্যে এবং নিজের ও পরের বিবিধ রচনার মধ্য দিয়! দেশবিদেশে জানাইতে 

ব্রতী হইলেন। তিলক-বেসান্ত পরিচ(লিত হোমরুল'আন্দোলনকেও রামানন্দ আন্তরিক স্বাগত 

জানান। তিনি ইহার সমর্থনে মভাঁ্দ রিভিউতে যে সব তথামূলক ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়াঁছেন 

তাঁহা অপর কোঁনো কোঁনো লেখকের এই বিষয়ক রচনার সঙ্গে একত্র করিয়। 20199175 1107৮6-10/18 

পুস্তকে গ্রথিত করেন। 

রামানন্দ একনিষ্ঠ জাতীয়ত।ব।দী, তাই কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশনে যখন রমসে ম্াাকডে নাক্ডকে 
সভাঁপতি কর। সাব্যস্ত হয় তখন মডার্ রিভিউতে ইহ।র প্রতিবাদ করেন। ১৯১৭ সনে আনি বেসাণ্ট 

ক'গ্রেসের সভাপতি হ$বেন, রবীন্্নাথের মুখে যখন এই কথ] শুনিলেন তখনও ইহাঁতে কবিগুরুর সম্মতি 

মনেও তিনি ইহা সমর্থন করিতে পারেন নাই । জালিয়ানওয়লাবাঁগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড 

বর্জনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুইজনের নিকট পরামর্শ যাচঞা করেন। সি. এফ. এগুজ 
উহ! বর্জন ন| করিতে বলেন। কিন্ত রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছিলেন 
প্রবাসী ও মভান রিভিউর পৃষ্ঠায় এই সময়কার অনচাঁরের কথ! বিশেষভাবে পরিবাপ্ত হওয়ায় দেশবিদেশেও 

লোঁকমত অনেকটা ভারতবাসীর অগ্কৃলে ফিরিয়াছিল। 

রবীন্দ্রনাথ রাঁমানন্দকে তাহার অত্যক্পসংখ্যক বন্ধুর মধ্যে অন্যতম বলিয়! জানিতেন। তাহার মূল রচন। 

প্রবাসীতে এবং অনেকগুলি কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও রসরচনার অন্থবাদ (কোনো কোনোটি স্বকৃত ) মডার্ন 

রিভিউতে প্রকাশিত করিয়! রামানন্দ অবাঁডাঁলি ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষাভাষী স্ধীমগ্লীর গোঁচরে 

আনিবার প্রস্তুত আয়োজন করেন। ইহা নোবল পুরস্কার (১৯১৩ )-প্রাপ্তির কয়েক বংসর পূর্ব হইতেই 

আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গেও রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিল, 

বিশ্বভারতী কলেজের তিনিই হইলেন প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ । রামানন্দ প্রস্তাব করেন যে বিলাতের হোম 

ইউনিভাঁপিটি সিরিজ বা! গ্রন্থমাঁলার মতে| বিশ্বভারতী কর্তৃকও একপ্রস্থ লোৌকশিক্ষীর উপযোগী বিবিধ বিদ্যা 
বিষয়ক ছোটো আকারের স্থলভ গ্রন্থ-সমূছ প্রকাশ করিলে তাহা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির খুবই সহায়ক হইবে। 

রবীন্দ্রন।থ এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হন । অতঃপর বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমাল।” প্রকাশ আর্ত 

করিলেন । রবীন্দ্রনাথ-রামাঁনন্দ প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলি।-_ রবীন্দ্রজীবনের শেষ কুড়ি বংসরে 

রামানন্দ তাহার অসংখ্য রচনা_- কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস পত্রাবলী ও প্রবন্ধনিবন্ধ প্রবাঁসীতে মুদ্রান্থিত 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মুক্তধারা, রকুকরবী, শেষের কবিতা, সভ্যতার সংকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বংসর পুতি উপলক্ষে 09171, 78007 ০ 2৫007 সম্পাদনা করিয়া রামানন্দ তাহার 

প্রতি অন্তরের শ্র্ধার্থ অর্পণ করেন। 



২১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

রামানন্দ ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা! চাঁহিতেন, কিন্তু তাহার নিয়ে ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাঁসন বা স্বরাজ 

লাভ হইলেও তাহা অগ্রাহ করিবার কোনে! কারণ নাই। এই স্বরাজকেই পরে মহাত্ম! গান্ধী 50195091206 
0£ 11216]:01119)10 বা স্বাধীনতার সার বলিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রপ্তাব গান্ধীজি কতৃক উত্থাপিত ও কংগ্রেস কতৃক গৃহীত হয় তখনও রামানন্দ ইহার মূল 

লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সম্মতি জানান । কিন্তু এই প্রস্তাবের সকল স্তর বা ধাপ তাহার সমর্থন পাঁয় নাই । জাঁতি- 

গঠনমূলক ব| রচনান্সমক সকল কার্ধেই রামানন্দ ছিলেন পূর্বাপর অগ্রণী। চরকা ও খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্ততা- 

বর্জন, বিভিন্ন সম্প্রদ।য়ের মধ্যে এক্যস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের অনুকূলে পত্রিকা ছুই খানিতে তিনি বিশেষভাবে 
আলোচন। করেন। কবিতায় প্রবর্ধে ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গসমূহ দ্বারা তিনি জাতিকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রে 
ও সংগঠন কাধে উদ্বোধিত করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু রাঁজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বা অন্ত 

যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন যখনই কলুষ ছুনীতি ধাগ্লাবাজি দায়-সাঁরা-গোছ কাজ দেখিয়াছেন 

তখনই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী পরিচাঁলন। করেন। স্বরাজ্য দলের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বা চুক্তিকে তিনি 
আদৌ বরদাস্ত করিতে পারেন নাঁই | ইহা যে পরে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অসন্ভাব ও ভেদবুদ্ধির 
উদ্রেক করিবে এই সাবধানব|ণীও রামানন্দ উচ্চারণ করিলেন। পরবর্তীক(লের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর 

মধ্যে ইহার যাথার্থয প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

রাষ্ট্রসংঘে এ যাবৎ বৃটিশ সরকারের মনোনীত ভারতীয় সদশ্তরাই যোগ দিয়াছেন। ভারতবাসীর স্বার্থ 

ও আঁশ-আবাক্ষার কথা সংঘ-কত্তৃপক্ষের গোঁচরে একরপ আনাই হইত না। রাষ্ট্রসংঘ ১৯২৬ সনে 
সর্বপ্রথম একজন বে-সরকারী ভারতীয়কে ইহার কার্ধকলাঁপ সাক্ষাংভাবে পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। 
ইনি হইলেন প্রবাসী ও মভাঁন রিভিউ'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এ সনের সেপ্টেখবর মাসে 
জেনিভাঁষ় যাঁন এবং স্বচক্ষে ইহাঁর কাঁধকলাঁপ দেখিতে চেষ্টা করেন। পাছে নিজ স্বাধীন সত্তা বিদ্বিত হয় 

এই আশঙ্কায় রাঁমানন্দ রাষ্ট্রসংঘের নিকট হইতে যাতায়াত খরচ এবং রাহা খরচ বাঁবদে কিছুই লন নাই, 
নিজে হইতে সমস্ত ব্যয় বহন করেন। রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এই কারণেই প্রথমাবধি তাহাঁকে 

ভালে! চক্ষে দেখেন নাই ৷ রামানন্দ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোঁচন] করিয়া! এবং 

পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়! যাঁহ! দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহাতে মোঁটেই তৃপ্ত হইতে পারেন 

নাই। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রাষ্রসংঘের জন্য অর্থব্যয় হয় প্রচুর, কিন্তু ভারতীয় কর্মী খুবই 

সামান্ত। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামাজিক অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা 
আছে তাহা হইতে ভারতবর্ষ প্রায় বাঁদ পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা, নারীদের ও শ্রমিকদের অবস্থা 

প্রভৃতি খাঁতে ভারতের জন্য অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাদি করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের কোঁনো যত্ব তিনি লক্ষ্য করেন 
নাই । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর আশা-আকাজঙ্কার প্রতিও তাহাদের গুদাসীন্ত ও অবহেলা প্রকট । 

রাঁমানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়! রাষ্ট্রসংঘের বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা! করিতে এতটুকুও ছ্িধা 

বোঁধ করেন নাই । হয়তো ইহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে এমনটি করা সম্ভব হইত না। এই 

সময়ের মধ্যে তিনি ইটাঁলি জার্মানী ফ্রান্স ও ব্রিটেন পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁর 
কথা প্রবাঁসীতে প্রকাশিত “সম্পাদকের চিঠি নামক ধারাবাহিক লেখায় বিধৃত রহিয়াছে। রাযাঁনন্দ 

ইহার পর আর নিরালায় বসিয়া রহিলেন না। তিনি “সাধারণের মাছ (7919110 179 ) হইয়া 
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ভাঁরতবাসীর কল্যাণকর নানা উদ্যোগে যোগদানের জন্য যেখান হইতে আমন্ত্রণ আসিয়াছে সেখানেই 

যাইতে তংপর হন। 

পূর্বে প্রবাসীতে প্রবাঁসী বাঁডালির কথা বিস্তর বাহির হইত। মডার্ণ রিভিউতে মহাত্মা গান্ধী 
পরিচালিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয় এবং এই জন্য তাহার ও তদীয় সহকর্মী নারী 

পুরুষের অপূর্ব আত্মত্যাগ ছুঃসাহসিক কার্কলাঁপ ও অশেষ ছুঃখবরণ সঞ্দ্ষে মডার্ন রিভিউতে সচিত্র 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সন নাগাদ বহিারতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয় 
রীতিনত আলে|চনার নিমিন্তও তিনি ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশাল ভারত নাক হিন্দি 
মাসিক পত্র তাহারই পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক পণ্ডিত বেনারসী দাস চতুর্বেদী 

711525154০6, নামক মভার্ঁ রিভিউর একটি অধ্যায়ে বহিভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গন্ধে 

প্রতিমাসে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতীয়দের ছুঃখদুর্দশ| স্ঘদ্ষেও ইহাতে 

বহু লেখ! বাঁহির হইয়।ছিল এবং তাহাতে ফলোঁদয়ও হইয়াছিল । 

রামানন্দ শুধু পত্রিকা সম্পাদনা বা! পরিচালন! করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ন। | তিনি ভারতবর্ষের এতিহাসিক 

রাঁজনৈতিক ও শিক্পসাহিত্য-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়! একটি উন্নত ধরণের জ|তীয় সাহিত্য 

গড়িয়া তুপিতে প্রয়াগী হন। এই কাবে তাহাকে কোনো কোনো সমন বিপদ্দের সম্মুখীন হইতেও হইয়াছিল । 
তিনি ১৯২৮ সনে ডক্টর জ্যাবেস. টি. সাগ্ডারল্যাণ্ড লিখিত 11169 %) 13979696 নামক বিখ্য।ত গ্রন্থ 

নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত করিলেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেই তীঁহাঁর উপর সরকারী কোপ 

পড়িল। পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়া প্রচার নিষিদ্ধ তে! হইলই, উপরস্থ মুদ্রাকর ও প্রকাশকবপে সজনীকান্ত 

দাস এবং প্রতিষ্ঠানের সতবাধিকারীরপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইলেন। কয়েক সহস্র টাকা 

জরিমনি করিয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। 

একটু আগেই বলিয়াছি রামানন্দ তখন হুইতে সাধারণের মাগষ হইয়ছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাবে 
তীহ।কে নিখিল ভারত হিন্দুমহাঁসভাঁর স্থরাঁট অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত কর! হইল। সভাপতির 

অভিভাষণে রামানন্দ দেখাইলেন যে, হিন্দুমহাঁসভাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষিত। 

ভারতবর্ষে উদ্ভৃত বিভিন্ন ধর্মের অনবততীদের লইয়াই এই সভা, কাজেই (ব্যাপক অর্থে) হিন্দুস্থানের 
অধিবাসীদের ভিতরকারি গলদ, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করিয়! ইহাকে স্বস্থ সংহত এক্যবদ্ধ করাই সভার 

লক্ষ্য । সভ! অপরাপর ধর্মাশয়ীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মিলিত হুইতে পারিবে । এই দিক 

হইতে ইহ1 একটি অ সাম্প্রদ|য়িক প্রতিষ্ঠানও বটে। রামানন্দ ইহার পরবতা কোনো কোনে। নিখিল ভারত 

প্রতিষ্ঠানেরও সভাপতিত্ব করিয়াছেন, যেমন অখিল ভারত মিত্র ও করদ রাজ্যের প্রজা সম্মেলন, 

জাঁত-পাত-তে।ড়ক সম্মেলন, সমাঁজসংক্কার সম্মেলন, একেশ্বরবাদী সম্মেলন প্রভৃতি । 

১৯২৯ সন হইতে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। রামানন্দ 

১৯২৯ সনের লাহোর কংগ্রেসে ও ১৯৩১ সনের করাচী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সত্যা গ্রহ 

আন্দোলন (১৯৩০), দ্বিতীয় স্ত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩২-৩৪), নবোডূত বিপ্রববাঁদ (সরকারী পরিভাষায় 

সম্ত্রাসনবাদ ), গোলটেবিল বৈঠক, সাশ্্রদাষিক বাটোয়ারা, ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) দ্বিতীয় মহাঁসমর 

(১৯৩৯), সীমিত সত্যাগ্রহ (১৯৪০-৪১), ক্রিপ্স প্রস্তাব (১৯৪২), আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২) প্রভৃতি জাতীয় 



২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

স্বাধীনতাঁর অন্গকুল ও প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে দায় ঝুঁকি মাথায় লইয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। 

বস্তুতঃ শতাব্দীর প্রথমাবধি ভারতের জাতীয়তা তথ স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাসের আকর 
প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর পর্ঠায় সন্নিবন্ধ রহিয়াঁছে। 

বিবিধ সভাসমিতি-সন্মেলনের কথ সামান্তমাত্র বলিয়াছি। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রামানন্দ 

ছিলেন অন্ততম উদ্গাঁতা! এবং প্রতিষ্ঠাবধি ইহার প্রধান প্রতিপোষক | রামানন্দ এই সম্মেলনের প্রায় 

সকল অধিবেশনেই যোগদান করিতেন-__ কখনও প্রধান সদন্য ও বক্তা, কখনও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, 

কখনও বা শাখা ও মূল সখিতির সভাপতি বূপে। তাহার ভাষণ ও উপদেশ প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে 

বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল। নারী জাতি, অচ্ুন্নত সম্প্রদায়, কষক ও 

শ্রমিক সকলের অবস্থার উন্নতির জন্যই তাহার প্রাণম্পর্শী রচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্করণের যোগ্য । অধ্যাপক 

কারের পুণা মহিল। বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের এক সমাব্ঙন-ভ।ষণে তিনি ভারতীয় নারী সমাজের বিবিধ সমস্যার 
বিষয় আলোঁচন| করিয়াছিলেন। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারাই একট1 জাতি বড় হয় না। তাহার 

ধনসম্পদ বৃদ্ধি হওয়াও একান্ত আবশ্তক। ভারতবর্ষ রুষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে ব্যাঙ্ক কলকারখান! 

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপায় হইবে এই জন্য এইসব 'প্রতিঠান হইতে 

যখনই ডাক আসিত রামানন্দ তখনই সানন্দে সাড়া দিতেন। তাহার পত্রিকা ছুইখানিকে এই ধরণের 

আলোঁচনাঁরও বাহন করিয়া লন । 

আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়! বর্তমান আঁলোচনা শেষ করিব। রামানন্দ নিঙ্গাবান জাতীয়তাবাদী | 

যখনই এই জাতীয়তাবাদ তথা অখণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হইবার কিছুমাঁত্রও আশিঙ্কা দেখ! দিয়াছে 
তখনই তিনি ইহার বিরুদ্ধে পত্রিকা দুইখানির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কংগ্রেস ভারতের 

প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা । এই লক্ষ্যে পৌছিবার 

পথে কংগ্রেস-পরিচাঁলকগণের কাঁধক্রমে বৈপরীত্য তাহাকে বড়ই পীড়া দ্িত। পূর্বেকার হিন্দুমুসলিম 
চুক্তি, মি. জিন্নীর মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা বল্পে প্রস্তাবিত ১৪ দফা দাবী, গোলটেবিল বৈঠকে 
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের যোগস।জসে সাম্্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত 

আত্যন্তিক ছিপ, প্রধানমন্ত্রী মি. ম্যাকিডোনাঁন্ডের সাম্প্দায়িক বাটোয়ারা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা 

ও তীর নিন্দা রামানন্দ পত্রিকার পুগায় করিয়।ছেন। কিগ্ত যখন দেখিলেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার 

ভিত্তিতে রচিত ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) সম্পর্কে মুসলমানদের মনস্থির নিমিত্ত 'না-গ্রহণ না-বর্জন”- 
নীতি কংগ্রেস অবলম্বন করিয়াছেন তখন তিনি আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না। পণ্ডিত মদনমোহন 

মাঁলবীয়, নরসিংহ চিন্তামন কেলকাঁর, আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগের মনীষী-নেতৃবৃন্দের 

সঙ্গে রামানন্দ মিলিত হইলেন এবং কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের উদ্যোগ করিয়া! কংগ্রেসের এই 
কার্ধের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয়তাঁবাঁদীদের মর্মবেদন] ত্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানাইলেন । 
এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থলে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতেও রামানন্দ যোগ দিয়! কংগ্রেস-নীতির 

অনূরদরিতা এবং ভাবী কুফলসমূহের বিষয় সম্পর্কে সাঁধারণকে সাবধান করিয়া দেন। তিনি অখগ্ 
ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বিভেদের ভিতিতে রচিত ভারত শাসন আইন যে একদিন 
মুসলমান এবং হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাপুরি বিচ্ছেদও ঘটাইতে পারে-- এরূপ ভাবনায় তাঁহাকে বিচলিত 
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করিয়াছিল। সম্প্রদায় বিশেষের আপত্তি হেতু যখন আমাদের 'বন্দেমাতরম্* জাতীয় সংগীতটি ছাটাই 
করিবার প্রস্তাব হয় তখনও রামানন্দ এক প্রতিনিধি-দ্লের নেতাঁরপে মহাক্স! গান্ধীর নিকট ইহাঁর 

অযৌক্তিকতা ব্যক্ত করেন এবং বন্দেমাতরম্ সংগীতটি জাতীয় সংগীতরূপে যে পুরাপুরি গ্রহণ করা উচিত 
এবিষয়ে তাহাদের দুমত জানাইলেন। 

রামানন্দ ১৯৪২ সনের শেষ ন।গাদ ছুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ক্রমেই বুঝা গেল এই ব্যাঁধি 

হইতে তীহার আর নিন্তার নাই। বাঁংল! দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান তীহাঁর বাঁসস্থানে 
গিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বিশ্বভারতী, ভারতীয় 

সংবাঁদপত্রসেবী সংঘ, কলিকাঁতাঁর নাঁগরিকবুন্দ প্রভৃতির পক্ষে মানপত্র দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে 

তিনি অল্পসল্ন কথায় মানপত্রের উত্তর দেন। ভারতবাপীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকাঁমী, অখণ্ড ভারতের 
স্বাধীনতা পূজারী, চিন্তানীয়ক ও কর্মবীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ইহ্ধাঁম ত্যাগ 
করেন। এবপ একটি কীত্তিমাঁন জীবনের কথা সামান্ততঃ আলোচনা করিয়াও আমরা আজ ধন । 
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তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

৯ 

'বৌদ্গান ও দোহ।”র ভূমিকায় চধাঁচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকাল ও লিপিবৈশিষ্ট্য১ সম্পর্কে হরপ্রসাদ 

শাস্সী কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি; তবে এ ব-এর পচিশ পৃগায় একটি মন্তব্য আছে 

পোই এই ছুটি অক্ষরের পর একটি অ। বার শতাদীর বাঙ্গাল। অক্ষরে উপরে তুলিয়। 

দেওয়া আছে। 

এই মন্তব্য থেকে অন্রমান কর! যায় যে শাস্বীর ধারণ। ছিল পুথির লিপিবাল ছাদশ শতক । আর এক 

জায়গায় চধাঁর পুথি সন্ঘন্ধে শা্ধী বলেছেন,৩ 

'"যে পুথিগুলি [ চমা! ও দোহার পুথি ] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলেরও পূর্বে লেখ|। 

গল পাকান তালপাতায় লেখা; সে ভালপাতি! প্রা কাগজের মত। আর অঙ্গ সেই 

সেকালের বাঙ্গাল1। পুথিগুলিতে তারিখ নাই | কিন্তু এ কালের যে সমস্ত তারিখ ওয়াল] পুথি 

আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে। 

আরও এক জায়গায় শাত্্ী বলেছেন, 

এ [ “যাঁচধবিনিশ্যয়” ] পুথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার । 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চধাগীতির পুথি শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির চেয়ে পুরাণো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ 

করেছিলেন ।« 

উহা [শ্রীকুষ্ণকীর্তন ] বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অগ্যাবধি আবিষ্কত গ্রস্থমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত “চধ্যাচধ্যবিনিশ্চ” প্রভৃতি মহাম.হাপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

১, “বৌদ্ধ গান ও দোহা”-র ভূমিকায় লিপিবৈশিষ্টা সম্পর্কে কোনো আলোচন। ন থাকলেও “প্রাচীন বাংল। অক্ষর" নামক প্রবন্ধে 

(দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পূ. ৩০১) চর্যার পুণির লিপি সম্পর্কে নিয়উদ্ধ ত 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। 

প" অনেকট। এখনকার “প'য়ের মৃত হইয়া! আসিয়াছে রি পি'-এর টাঙ্গির মত যে মুখ আছে তাহার নীচের রেখাটি 

পয়ের দাড়িটার তল! পর্যস্ত যাঁয় না, মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়।'*'ফ-য়ের আর সেরূপ পেট মেটা ন।ই, পেটট। পড়িয়া! গিয়াছে। 

সব তেকোঁন! অক্ষরেরই কৌনগুল! বেশ প্পষ্ট হইয়। আদিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোন। হইয়। উঠিরাছে। “ধ-য়ের মাথায় একটু 

বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় ।” 

বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, তবে চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে এই একমাত্র বিবরণ-_ পুথির প্রত্যক্ষদশীর বিবরণ-- তাই মুল্যবান্। 

২, “বৌদ্ধ গান ও দোহা, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩ 

৩, “হরপ্রসা্দ-রচপাবলী”, প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪১ 

৪, “হরপ্রসাদ রচনাবলী", প্রথম সম্ভার, পৃ, ৩০১ 

৫, বসন্তরগ্রন রায় সম্পাদিত 'প্রীকুফণকীর্তন, (১৩২৩) গ্রন্থে 'উীবৃষ্ককীর্তন পুধির লিপিকাল', পৃ. /, 
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শাক্সী সি. আই. ই কতৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনাকাল হিসাবে শ্রীকুষ্ণকীর্তন অপেক্ষা 

প্রাচীন। কিন্ত পূজ্যপাঁদ শাঙ্জী মহাশয় উক্ত গ্রস্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহ! 

কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষ। প্রাচীন কিন! সন্দেহ । 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুখির লিপিকাঁল “১৩৮৫ খুষ্টাৰের পূর্বে, সম্ভবত গৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
প্রথমার্মে”।৬ কিন্তু শ্রীকুষ্ককীর্তনের লিপিকালি সম্পর্কে রাঁখালদাঁস বন্দোপাধ্যায় নিঃস-শয় নন্। তিনি 

একবার বলেছেন লিপিকাঁল চতুর্দশ শতক", আর একবার বলেছেন পঞ্চদশ শতক” । কোন্টি তার 

আসল মত বলা শক্ত। আসল মত যদি পঞ্চদশ শতক হয় তাহলে শ্রীরুষ্ণকীর্তন যখন, তার অক্রমাঁনে, চার 
চেয়ে পুরাণে! তখন চণার পুথির লিপিকাঁল রাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতকের আগে 

নয় বলেই বুঝতে হবে। 

স্থকুমার সেন-এর অনুমান চর্যার পুথি “চতুর্দশ হইতে যোঁড়শ শতাবের মধ্যে অন্ুলিখিত।”৯ 

হরপ্রসাদ শাশ্ী, রাখ।লদাস বন্দ্যপাপ্যায় এবং স্থকুমার সেন__ এদের অঙ্ুমান থেকে জান। যাচ্ছে যে 

চর্যাচষবিনিশ্চয় পুথিখানির লিপিকাঁলের উপ্বসীমা ঘাঁদশ শতক, নিম্নসীম| ষোড়শ শতক । 

হরপ্রগাঁদ শাখী স্পষ্ট করে বলে দিষেছেন চণার পুথির লিপি বাঁংলা। তথাপি অনেকের ধারণ! পুখিখানির 
লিপি বাঁংল। নয়, নেওয়া | পুথিতে নেওয়ারী অক্ষরে সংশে ধনের চিহ্ন আছে, সে-কথ|ও শাস্ত্রী বলেছেন; 
কিন্তু মূল পুথিখনি যে বাংল! অক্ষরে লেখ! সে-সম্পর্কে শাক্ষীর মনে কোন সংশয় ছিল না। ধারা শাস্বীর 

মন্তব্য না দেখে বা অগ্রাহ করে নেওয়ারী অক্ষরের কথা বলেছেন তাদের কেউ-ই অবশ্ত মূল পুথি 

চোখে দেখেন নি। সম্ভবত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে বলেই নেওয়ারী লিপি এবং নেওয়ার 
লিপিকারের কথ! উঠেছে। 

নেওয়।রী অক্ষর বলতে আমরা! যা বুঝি তাঁর উদ্তবের এবং বিবর্তনের আলাদ! কোঁনো ইতিহসি নেই, 
তা নাগরী ব| বাঁংল1 অক্ষরেরই স্থানীয় প্রকারভেদ। এ-সম্পর্কে 136179911-এর উক্তি১* প্রণিধানযোগ্য-_ 

[17৩ 01)015০ 10705010090 01000) 19৩ 10281006085 ০ 01561068110 01121100)] 

0০৮6101)11101)6 01 (110 1170181) 911)1101)01 11) 070 521170 501159 61191 13318911) 

101 11131201709) 15 ১০. 

প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষর মূলত নাগরী বা বাংলা_-এ কথা স্মরণ রেখেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে চর্যার 

৬, ্রীবৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকা'ল', পৃ* 7 
৭... 15...1175 50101)610021565 1610711)9551)1৩ 6০2551৫1076 105.  [শ্রীকুষ্কীর্তন ] 60 8115 0915 10661 61817 

117 1461) (010৮0154১০1) 2176 01127 01 080 236712918 :১০7111, ১৯১৯ পৃ, ৪ 

৮ £5...10755/-157 116. 01 000019558 ৮/17101) 15 06176811115 1190 12162 01011 617৩ 15101) 06106 2১00, 

419 9712172 01 0110 3৫712212১০1 পৃ ৮৯ 

৯, “বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৫* 
১০১0১892091], 09062792116 01 13401015156 5%758116 2127%507165, পৃঃ সেচ) 



২২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

পুথির অক্ষর নেওয়ারী নয়, বাঁল1১১। নেপালে পাওয়া! গেছে বলেই চর্ধার পুথির লিপিকর নেওয়ার 

এবং লিপি নেওয়ারী হবেই এন অন্থমান করবারও কোঁনো কারণ নেই । বাংল! অক্ষরে লেখা বহু পুথি 

নেপাল থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, বোধিচধাবতার, অগ্শাব্ধিকাঁ, কালচক্রতন্ত্র ইত্যাদি । 

এক সময় নেপালে বহু বাঙালির বাঁস ছিল, তার! বাংলা অক্ষরে পুথিও লিখতেন ১২ স্থতরাং নেপালে 
বাংলা অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়। 

আবার, চধার পুথি যে নেপালেই লেখা হয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে? পুথি যে বাংল। 

দেশ থেকে নেপালে যায় নি, তার প্রমাণ কি% মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাদেশের বহু পুথি 

নিরাপদ-স্বান নেপালে নিয়ে যাঁওয়| হয়েছিল-- এ কাহিনীকে কিন্বদন্তী মনে করবার কারণ নেই। 

1351109]] বলেছেন১১ 

১১000) 101. ১/1121)6 8110 011. [10020501) 10901)0 11] 1২01)0] 71১১. ৪০00191]1% 

১1111001011) 130118]. 

স্থতরাঁৎ নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চার পুথি নেপালে লেখ। হয়েছিল এবং নেওষ।রী লিপিকর 

লিখেছিলেন__ এ ধারণ| পরিত্য্য । 

৩ 

চর্ধার পুথির লিপিকাঁল জান। যায় নি বটে তবে তারিখওয়(ল; অনেক পুথির অক্ষরের সঙ্গে চর্যার পুথির 
অক্ষরের মিল আছে। সবচেয়ে বেশি মিল আছে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্থলিখিত পঞ্চাকার১৪ পুথির সঙ্গে । 

১১. চর্ধার পুথির প্রীয় সব অক্ষরকেই বাংল! অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়; কোনো কোনে! অক্ষরের সঙ্গে নগরী অক্ষরেরও 

মিল আছে। এই মিল প্রাচীন যুগের বাংল। লিপিতে প্রত্যাশিত । তথাপি প্রাচীন বাংল। লিপি এবং প্রাচীন নাগরীর পার্থকটি 

সুম্পষ্ট। এই পার্থক্যের কথ। 1)017701] এইভাবে বলেছেন, 

15011010৯06 16917105 07176714011] 05 610160 015610101510থ 00100 000 00116 (51১65050105 ০501 

11011101715 506017001৮6 0100] 0, আ1]101118 00110 1)5 0 1011)617010010 ১00101১0105 010 001750100111 

11 (110 00001 ০, 0110 1) 7 ১110711017 ০110150 1)61016 82110 811911161 70001 111০ 00115011576 111 1116 

০5০ 01 0, 01701 11715 159 ৮০৮ 17৮01৮70110 2001001 1361109711 5551061]1. 1110 01116111005 27721155 

(11550 ৮০9৮৫1৯1]1 076 581110 জাচ 0৯15 00105 1)৮ ৮ 01017719 85017 4১113170106, 4৯ ৮ 

1)100110]1) 12101716771১ ০1 ১০//117 1)10101) 101009£701718)/, ১৮৭৮ পৃ» ৫৩ 

১২, রপ্রসাদ-রচনাবলী”, প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪২ 
১৩13০110171], ৫0912109712 ০1 111100111১1 ,১৫)757:111 7/07110711)15, পু. এয 

১৪. এই পুথির বিবরণ আছে [6)1811-এর 0০/০108%০-এর ১৮৯-১৯* পৃষ্ঠার । পুথির সংখ্যা 4১৭, 1699; পুথিখানি সম্পর্কে 

[367,9811-এর মন্তব্য এই-- 

10115 0012000 [01-169099] 00175151095 01 117156 0119 81061 2 201116101, 71711601105 0116 5011196, 

74700581518) 111 60106 সা৫০০দ৭1৮5 ৮6275 (1198-1200 £৬.]).) 117 676 136172911 01701206619 10170)- 

11717 1176 67111650 671101)10 0 টান আছ 710168০100 090170.,? 

এই পুধিখানির 73670911-কৃত লিপি-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ডরষ্টব্য /0157722) ০1 6৮৫ 7১910780£12115£06] 5০908261 

(97161)667:501185), ১৮৭৩-১৮৮৩ পৃঃ 



চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির কয়েকটি অক্ষর ২২১ 

এই পুথিখানির অক্ষর আর চর্ধাচবিনিশ্চয় পুথির অধিকাংশ অক্ষর হুবহ এক তে| বটেই, লেখার ধাঁচও 
এক । নেপালে পাওয়া অধিকাংশ পুথির অক্ষর খাড়৷ খাড়া, এই পুখিহখানির অক্ষরগুলি একটু ডান দিকে 

হেলানো। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্বন্দর নয়, বিশেষত চর্ধাচর্ধবিনিশ্ন্ন পুথির লিপিকরের । অক্ষরের 

আকারে সমতা নেই। অক্ষরগুপির মধ্যে বেশ অনেকখানি করে ফাঁক আছে। ছুখানি পুথিই মোটা 

কলমে লেখা। 

এই আলোচনায় পঞ্চাকার এবং চবাচধবিনিশ্য়১« পুথির কয়েকটি অক্ষর পাশাশশি রেখে এদের 

সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং আরও কয়েকখানি বাংলা পুথির ( বিশেষত শ্রীক্ুষ্ণকীতন ) অক্ষরের সঙ্গে 
চ্ধা এবং পঞ্চকাঁর পুথির অক্ষরের সারৃশ্তের কথাঁও 'প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে । বিশেষ করে পঞ্চাকার 

পুথিখনি নির্বাচন করবার কারণ এই-_ পুথিখানি তারিখওয়াল। এবং চধার পুথির অক্ষরের সঙ্গে এই 

পুথির অক্ষরগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃণ্ঠ। 

৪ 

অক্ষরগুলির আকার পরীক্ষা করবার আগে বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির নাম ঠিক করে নেও 

দরকার, নতুবা কোন শব্দ দিয়ে অক্ষরের কোন অংশটি আমি নির্দেশ করেছি তা বোঝ! শক্ত হতে পারে। 

অনেকগুলি অক্ষরকে বা এবং ডান-- এই ছুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। বী অংশটির গুরুত্ই সবাধিক, 

করণ ব| অংশের গঠনের পরিবর্তনেই অক্ষরের পরিবর্তন। ডান অংশ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাড়ি। 

যেমন, ধি' অঙ্ষরটির মাত্রা বাদ দিলে ১€.' এই কোণাকাঁর অংশটি বা, দাড়িটি ভান অংশ। অনেকগুলি 

অক্ষবে ডান এবং বা-আঅ'শের মধ্যে একটি যে।জক-রেখ। আছে । “আ" অক্ষরটির ড।ন-বা|-অংশএ এব “যে।জক” 

আলাদা করে দেখাচ্ছি 

শব 

এখানে আধুনিক বাংলার “৩-এর মত অংশটি বী, দাড়িটি ডান অংশ এবং এই ছুই অংশের মধ্যবী 

নিম্নমুখী রেখাটি “যোজক”। 

যোৌজক মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে-- শশু, অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে আৰ আবার 

নিক্নগামীও হতে পারে জজ 

অক্ষরের বা অংশ ডাঁন অংশের যে-জায়গায় মিলিত হয় তার নাম “সংযোগ”। সংযোগ উচুতে হতে 

পারে ঞপী ; মাঝে হতে পারে শ্, নীচের হতে পারে খখ 

এই আলোঁচনাতেই পরে দেখতে পাঁওষা যাবে যে সংযোগের উচ্চামধ্য/নীচ অবস্থানের সঙ্গে বাংলা 
লিপির বিবর্তনের যোগ আছে। 

১৫. “চর্যাচ্বিনিশ্চয়” পুধির ছবি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-এর সৌজন্ঠে ব্যবহার করতে পেরেছি । 



২২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

আধুনিক বাংলার অনেকগুলি অক্ষরের ভিত্তি বাঁঅংশে সুক্ষ “কোণ €"* এবং ভান অংশে 

দাঁড়ি. ॥ বা অংশের ঈষৎ পরিবর্তন করে অনেকগুলি অক্ষর গঠিত। যেমন, 

খথখঘমঝধবরযষষ 

স্থতরাং বাংলা অক্ষরের বা অংশের বিশেষ গুরুত্ব । “কোণ” স্ুক্ম হতে পারে (যেমন উপরের 

অক্ষরগুলিতে) আবার অর্ধবৃগাকার হতে পারে 2 শর 

অনেকগুলি বাংল! অক্ষরে বামাংশ এবং নিমাঁশ যেমন কে।ণ|কাঁর, তেমনি আরও কতকগুলি অক্ষরের 

নিয়াংশ অর্ধবৃত্তীকার--ত ভড়জ অ 

স্থতরাং এই অক্ষরগুলির নিম়।ংশ বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকাঁর আাকুড়ি কথাটি ব্যবহার করেছি। এছাড়া 
শান্ধীর ব্যবহৃত “চৈতন” এবং 'বাঁড়ী'ও ব্যবহার করেছি। 

আধুনিক বাংলার 'ল"এর বামাংশকে &িং বাঁক বলেছি। ল”এ ছুটি বাক আছে, “ন'-তে একটি 

বাঁক। “ড'-এর সঙ্গে 'জ'-এর পার্থক এই রেখাটিতে শর -একেও “কোণ বলা যেতে পারে। তবে 

আঁমি একে 'বাহু' বলেছি । 

৫ 

স্বরবর্ণ : আছ্ক্ষরে : অ 

নবম শতকের মাঁঝামাঝি সময় লেখা (৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) পারমেশ্বরতন্ত্র* নামে একখানি পুথিতে 
দেখা যায় 'অ-এর বামাঁংশটির একাধিক ভগ ছিল। উপরের ভাগে ছোটে! একটি ত্রিভুজ, নীচে অর্ধবৃন্তাকার 

আকুড়ি স্ট এই ছুটি ভাগকে যুক্ত করেছে মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল যোজক' ভাঁ 

পঞ্চাকার-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নবম শতকের “অ' ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে 

(তুলনীয় পঞ্চাকার (১১৯৯) পুখির “অ') অনেকখাঁনি পরিবতিত হয়েছে । বামাঁংশের উপরিভাগের 
ত্রিভূজটি লুপ্ত প্রায়, লুগ্তচিহুম্বরপ মাত্রা থেকে একটি ছোটো রেখ! নীচে নেমে এসে ত্াকুড়ির 
মাথার উপর বসেছে। তআকুড়িটি নবম শতকে ক্ষীণকাঁ় ছিল, ত্রয়োদশ শতকে আঁকার বিস্ফীরিত 

হয়েছে। “সংযোজক' নবম শতকে ছিল মাত্রার সমাস্তরাল এবং সংযোগ” ছিল মাঝারি। 

ত্রয়োদশ শতকে “সংযোঁজক” নিন্মুখী এবং “সংযোগ” নীচু । চর্ধার পুথির 'অ? আর পারমেশ্বরতন্ত্ 

পুথির অ' আকারে প্রায় এক। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার পুথিতে “সংযোজক” নিম্নমুখী নয়, আবার 
পারমেশ্বরতন্থ পুথির মত স্পট সমাস্তরালও নয়-_ এই ছুয়ের মাঝামাঝি । “সংযোগ” অবশ্তই 

শীট শী তি শট? শশিশিপীশীশি 

১৬, 130173911) হি পৃঃ ২৭) 1১0/0069810071091 ১০০৫৮ (00716511091 ৪1159)) 11215 50311 
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পঞ্চাকার পুথির মতো| নীচু নয়, একটু উচুতে। চধাঁর পুথিতে দক্ষিণাঁংশের আীকুড়িটি তেখন স্থডোল এবং 

পুষ্ট নয়, আকুড়ির লেজটি মাঝ পথে ঠিক কাটা না পড়লেও পঞ্চাক।র পুথির “অ'র মতো লেজটি মাথায় 
ওঠে নি। সেইকাঁরণে চর্ধার পুথিতে “অ' এবং এ" অক্ষরের মধ্যে গোঁলম।ল হয়। চা এবং পঞ্চাকাঁর 

পুথির কোনে! কোনো! “অ'-এর দক্ষিণংশের নীচে ত্রিভূজ আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতে “সংযোজক' অর্ধ- 

বৃত্তাকার এবং সংযোজকের উৎপত্তি আাকুড়ির নিয়দেশ থেকে । “ংযোগ' নীচুই বলতে হবে। 
সংযোজকের অর্ধবৃন্তাকার দেখে রাখ।লদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুষ্চকীঙন পুথির “অ' অক্ষরটিকে প্রাচীন 
বলে অনুমান করেছিলেন। এখনে বলা দরকার অর্ধবৃন্তাকার “ংযোজক” কেবলমাত্র পুথির 'প্রথমাধশেই 

পাওয়া গেছে। “ম"' অক্ষরে অর্পবুন্তাকার ঘৎযোজক” দিতীম় কোনে! বালা পুথিতে পাওয়। যায় নি, 

স্থৃতরাঁ এট। প্র।চীন কি আধুনিক বুঝব।র উপায় নেই । তবে শ্রীক্ঞ্ঞকীর্তনের অন্য অক্ষরগুলি দেখলেই 

বোঝা যাঁয় “কোণ”-কে অর্পবৃন্তাকার করা লিপিকরের বৈশিষ্ট্য । কি” থি, এ” এব? প্রভৃতি অক্ষরের 

“কোণ'গুলি শ্রীরুষ্ককীওনের লিপিকর কলমটিকে ঘুরিষে অর্পবৃ্তাকৃতি করেছেন-__ এটি যে বাংলা অক্ষরের 

প্রকারভেদ নয়, লিপিকরের বৈশিষ্ট্য, তা বোঝা যায় এই থেকে যে কোঁখ|কার “ব এবং অর্ধবুত্ত/কার “ব' 

পুথির একই জায়গায় পাশাপাশি দেখতে পাওয়া! যাচ্ছে। সম্ভবত লিপিকর সাজিয়ে লিখতে গিয়ে 
“কোশ*গুলি অর্পবৃত্তাকার করেছেন। আধুনিক কাঁলেও সাজিম্বে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ এমন করে 
থাকেন। স্ুতরাৎ শ্রকুষ্চকীর্তনের যাবতীয় অর্ধবৃত্ত-কে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। 

নীচে বিভিন্ন পুথির “অ' অক্ষরটি দেখানো হল। 

০ লা আআ আনা 
পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষকীর্ভন 

আ' 

পারমেশ্বরতন্ত্ পুথিতে “আর দীর্ঘত্ব দেখানে| হয়েছে অক্ষরের নীচে চ পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথিতে 

আধুনিক বাংলার মতো “অ'এর ভাঁন পাঁশে দড়ির মতো! রেখ দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে। এই দুথানি 

পুথিতেই “অ” “আ'” আকারে এক, পার্থকোর মধ্যে আয় ঈাড়ি আছে। 

ই 

পারমেগরতন্ত্ে '” অক্ষরটির আঁকার ছুটি বিন্দুর নীচে শ্রানুড়ি ০2 চধা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই” এক। 

চর্ধার ই ঠি ঠে ১ পঞ্চাকারের ই 6 । পার্থক্যের মধ্যে চর্যার কোনে! কোনো ইি"র 

ডান অংশ বাঅংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। চর্ধা ও পঞ্চাকার পুথির ই”-র আকার বিচিত্র । 17317016 এই 

হ'তে দর্গিণ ভারতীয় লিপির প্রভাবের কথা বলেছেন। এই “ই”-র সঙ্গে পারমেশ্বরতন্ত্ব পুথির ই” এবং 
আধুনিক বাংলা 'ই”-র সাদৃশ্ঠ নেই বলা চলে । 



২২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় (১৪৪৬) নকল করা কালচক্রতন্ত্রঁ" এবং বোধিচর্ধাবতার ( ১৪৩৫) 

পুথিতেই ই” পাওয়! যাচ্ছে আধুনিক বাংলার 'উ' র মতো, এমন কি মাথায় চৈতনও আছে_- ৯ 

আধুনিক বাংলার মত ই” দেখতে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতকের শেষে (১৪৮৯) নকল করা 
শর” ধস পুথিতে_ ঙ্ 

এই পুথির “ই” দেখে অন্রমান কর] চলে এর পূর্ববূপটি দেখতে পাওয়া! গেছে কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। 

ধর্মরত্ব পুথির 'ই*-কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-_-১. চৈতন, ২. আধুনিক বাংলার “এর মতো 
মধ্যাংশ, ৩. নিম্মমুখী রেখাটি। 

কালচক্রতন্থ পুথিতে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্মুখী রেখাটি ছিল না। এবং মধ্যাংশের “ড'-টির আকার বুহ্ৎ 

ছিল। ধর্মরত্ব পুথিতে মধ্যাংশের “ড+এর আকার কুশ হয়েছে এবং “ড-এর লেজের কিছুট1 কাঁটা! পড়েছে; 
তবে তৃতীয়াঁংশের উর্ধভাগ “এর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও লেজের কাজ করছে। ধর্মরত্ব পুথর ই? 

থেকে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি বাঁদ দিলে যা থাঁকে তা কালচক্রতন্ত্ পুথির 'ই?। 

কালচক্রতন্ত্, ধর্মরত্র, এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন_-এই তিনখানি পুথির ই” পাশাপাশি রেখে তুলন| করলে 

শরীকৃষ্ণকীর্তনের ই” অন্য ছুখানি পুথির ই'-র তুলনায় আধুনিক মনে হবে। শ্রীকুষ্ককীর্তনের “ই”-র মধ্যাংশ 
প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে “এর আকার আর নেই, যদিও তৃতীয়াংশ মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। 

তুলনার জন্য এই তিনখানি পুখির ই” পাশাপাশি রাখা হল। 

৯ স্ ২ 
কালচক্রতত্ত্র ধর্মরত্ শরীকৃষ্ণকীতিন 

ধর্মরত্ব এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির ই” অল্পবিস্তর পরিবতিত অবস্থায় ষোড়শ শতকের একাধিক পুথিতে 
পাওয়া গেলেও চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির “ই” এই সময়কার অন্য কোনো পুথিতে পাঁওয়া যাচ্ছে না। 

এই “ই” বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবস্ৃত হত কিনা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক আধুনিক বাংলা 

ই”-র সঙ্গে এর সাদৃগ্ত নেই। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির "-র আকুড়িটি সম্ভবত ধর্মরত্র এবং কালচক্রতন্ত্র 

ই*-র মধ্যাংশ। ২৯ এই আাকুড়িটি সম্ভবত পরে "এর আকার নিয়েছিল। এবং "+-এর লেজ কাটা 
গিয়ে এবং নি্মমুখী রেখাটি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলার 'ই”-র রূপ নিয়েছিল। এ-সমন্ত অন্থমানের কথা। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে আধুনিক বাংলায় ই” প্রকারাস্তে ছু”, কেবল “হ'-এর মাথায় চৈতন নেই। 
তবে হু” এবং “ই” আধুনিক কালে প্রীয় অভিন্ন হলেও অক্ষর ছুটির বিবর্তনের ইতিহাস আলাদা । এ- 

কথা বল! চলে না যে কোনো একসময় “হ'-এর মাথায় চৈতন জুড়ে দিয়ে ই” করা হয়েছে। 

১৭, 1০122070175102) :১০061217  (011017091 5610169) [01966 আস), 

১৮, [83100191421 01108) 1011065 ০07 ১০75771 7107501115, ৮০0101216 ৬১ ৮1966 17. 
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উ 

পাকার এবং চর্ধা-র পুথির 'উ” এক। অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার "এর মতো-_ মাথায় চৈতন 
নেই। শ্রীকুষ্ঞকীর্ভন পুথির উর মাথায়ও চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলা 
"এর মতো । এই রকম চৈতনহীন উ, অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় ( যদিও রাখালদাঁস 

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুষ্ণকীর্তনৈর চৈতনহীন "উ”কে পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন )) 
স্থতরাঁং বলতে হবে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয় নি। 

এ 

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে “এ ত্রিতুজাকার | 

পঞ্চাকার পুথিতে অক্ষরটির ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, কেবল বীদিকের উপরের কোণটি খুলে 
গেছে। ডানদিকে উপরে ও নীচে তখনও কোণ আছে। ত্রিভ্বজের বাঁ বাহুটি ভূমিতে নেমে আসে নি। 

সে-তুলনায় চর্যর পুথির “এ অনেকটা আধুনিক । অক্ষরের উপরের দিকটা ছাতার বাঁটের মতো! বাঁকানো, 

নীচের দ্বিকট] প্রায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, তবে ঢেউ খেলানো! নয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের আর চর্ধার 

পুথির এ এক রকম । 

বু ও ও ও 
পারনেশ্বরতন্ত পঞ্চাকার চা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 

চর্ধা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা ১৯ (১৫০৬) ইত্যাদি পুথির “এ অক্ষরে কোনো পার্থক্য নেই । একমাত্র 
কাঁলচক্রতন্ত্র পুথতে “এর নিম্নবাছ দাড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে, অন্ান্ত পুথির মতো নীচু 

থেকে বেরয় নি। কালচক্রতন্ত্র পুথির “এ এই রকম__- 

এ 

আধুনিক বাঁংলাঁতেও “এ” এবং “এ” আকারে প্রায় অভিন্ন, পার্থক্যের মধ্যে -র মাথায় চৈতন আছে। 
পারমেশ্বরতত্ত্েত “এ এঁর পার্থক্য কেবল চৈতনে। পাঁরমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে “এঁর চৈতন উঠেছে ত্রিভুজের 
ডানদিকে উপরের কোণ থেকে । পঞ্চাকার পুথিতেও চৈতন ডানদিকের কোঁণ থেকে উঠেছে, যদিও কোণ 
প্রায় বাকের আকার নিয়েছে । চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির "এ এক আকারের । 

ঘ এ 
পারমেহ্বর্তন্ত্র 'পঞ্চাকার 

১৯, 21809191551 1109) 0846850152751716 11058507165, ৬০1. ৮১ 01866 যা, 
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ও।ও 

চর্যা-র পুথিতে আছ্যাক্ষিরে “ও এবং ও আমি দেখি নি, কারণ গোটা পুথির ছবি আমি পাই নি। তবে 
অনুমান করতে পারি চর্যা-র পুথির ও" এবং “ও” পঞ্চাকার পুথি থেকে পৃথক নয়। আধুনিক বাংলার মতো 

«ও পারমেশ্বরতন্ত্র এবং পঞ্চাকার পুখিতে পাওয়া যাচ্ছে। 

ও ২৩ 
পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার 

"-র আকার প্রায় “৪-র মতো, পার্থক্য শুধু চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ব পুথিতে €-র চৈতন নেই, তবে 
ডানদিকে একটি কোঁণাকাঁর রেখা আছে। পঞ্চাকার পুথিতে সেই কোণাকার রেখাটিকেই চৈতনে পরিণত 

করা হয়েছে । 

ও শী 
পারমেশ্বরতস্ত্র পথ্শকার 

পদমধ্যস্থিত স্বরবর্ণ 

আ 

পারমেশ্বরতন্্র পুখিতে আগ্াক্ষিরে অ-এর নীচে আকুড়ি দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হলেও, পদমধ্স্থিত “আ” 
আধুনিক বাংলার মতো! দাঁড়ি দিয়ে দেখানো হয়েছে। চর্ধা এবং পঞ্চাকাঁর পুথিতেও পদমধ্যস্থিত “আ 

ব্যগ্তনের ডানদিকে দ্লাড়ি। 

ই 
চর্যা এবং পঞ্চাকাঁর পুথির অক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পদমধ্যস্থিত ই”। চর্যার পুথিতে 
পদ্মধ্যস্থিত ই” আধুনিক বাংলার মতো!। ব্যঞ্নের বাঁদিকে দাড়ি এবং দড়ির মাথায় ছত্রাকার একটি 
রেখা । চর্ধযার পুখিতে কখনও কখনও মনে হয় দাড়ি এবং ছত্রাকাঁর রেখাটি কলমের একটি টানে লেখা 

হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে ছত্রাকাঁর রেখাঁটি আছে কিন্ত দাঁড়িটি নেই। যেমন নীচের “অমিতাভ 
শব্দটিতে । 

(স্সটি 

আঅমভাড 
13800911-এর মতে পদমধ্যস্থিত “ই*-র এই আকার প্রাচীন। তবে চর্ধার পুথির পদমধ্যস্থিত “ই” 

পঞ্চাকাঁর পুথিরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়। 
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শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতে পদমধ্যস্থিত ই*-র ফ্াঁড়িটি আছে, ছত্রাকারি উর্ধাংশটি অনেক জায়গায়, নেই 

যেখানে আছে সেখানেও ঠিক ছত্রাকারে নেই, প্রায় মাত্রার সঙ্কে মিলে আছে। মিতাক্ষর! পুথিতেও 
কয়েক জায়গায় ছত্রাকার উ্ধংশটি মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। আবার কালচক্রতত্্ব (১৪৪৬), শৃন্রপদ্ধতি 
(১৫১৪), শকুন্তলা (১৫৭১), ধর্ম (১৪৮৯) শিশুপাঁলবধ (১৫১১) প্রসৃতি পুথিতে ছত্রাকাঁর 

উর্ধরেখাটি বেশস্পষ্ট। পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৮ শ্রী:) পুখিতে পদমধ্যস্থিতই চর্ধার মতো ( পঞ্চাকারি পুথির 
মতো নয় ) এবং ছত্রাকাঁর উর্ধাংশটি বেশ স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনের উপর অনেকখানি উচুতে উঠেছে। ১০৮৪ 
্ীষ্টাব্দে নকল করা! "শিষ্যালেখ”২* পুথিতেও (এ পুখিখাঁনির অধিকাংশ অক্ষরগুলি নেওয়ারী ) পদমধ্যস্থিত 
ই" পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চধা-র মতো। স্থৃতরাং আধুনিক বাংলায় প্রচলিত পদমধ্যস্থিত যা চধাঁর 

পুথিতে পাওয়া যাঁচ্ছে-- নবম শতকের পুথিতেও (পারমেশ্বরতন্্) অবিকল সেই আকারে পাওয়া 

যাচ্ছে । তাই 1)61)091] ঠিক কেন পঞ্চাকার পুথির পদমধ্যস্থিত হ”-কে প্রাচীন বলেছেন, বোঝা 

গেল না। 

উ 

আধুনিক বাংলায় পদমধ্যস্থিত “উ” ব্যঞ্চনবর্ণ অনুসারে বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে, শু “কু” কি ইত্যাদি 
তাঁর দুষ্টান্ত। চর্দার পুথিতেও এই রীতি। 

চধ।র পুথিতে “রু আধুনিক বাংলার মতো | উ" যুক্ত হয়েছে 'র'-র ডান অংশের মাঝখানে, অন্যান্ত 

অক্ষরের মতো ব্ঞ্জনের নীচে নয়। তবে উর আকার আধুনিক বাংলার মতো! উদ্টো কিমা” কিনা বলা 

শক্ত, সম্ভবত নয়। যতদূর মনে হয় মাতার সঙ্গে সমাস্তরাল একটি রেখা বেরিয়ে এসেছে, “কমার আকার 
পায় নি। 

তু” চার পুথিতে আধুনিক বাংলার নত । তু" এবং “ভ্” লিখতে চর্যার পুথির লিপিকর এই 

একটি অক্ষরই ব্যবহার করেছেন। “গু এব" “শত অবিকল আধুনিক বাংলার আকার না পেলেও 

প্রবণতা সেই দিকে । গ" এবং শ-এর দাড়ির নীচের দিকটা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে “ত-এর 

নিয়াংশের মতো । 

“পু” ছু”, নথি” মু" লিখতে চর্যার লিপিকর যে 'উ” ব্যবহার করেছেন তার আঁকার আধুনিক বাংলার 
বব" ফলাঁর মতো! । থথু; “ধু” প্রীতি অক্ষরে আধুনিক বাংলার “উ* ব্যবহৃত হয়েছে । এই সব ক্ষেত্রে উ, 
ব্যগ্রনের নীচে একটি আকুড়ি চিহ্ন হয়ে এমনভাবে ঝুলে থাকে যে ব্যঞ্তনাটিকে আকুড়ি চিহ্ন থেকে সহজে 

পৃথক করা যায়। 

চর্যার পুথিতে আরও একরকমের 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে “কু* লিখতে গিয়ে । সেখানে "উ” আর স্বতন্ 

নেই, ব্যঞ্জনের অক্ষর গঠনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। 
স্বতরাঁং চর্যীর পুথিতে পাঁচ রকমের পদমধাস্থিত “উ' দেখতে পাওয়া! যাঁচ্ছে। 
১. আধুনিক বাংলার “ত” এর নিষ্নাংশের মতো । এই “উ” ব্যবহৃত হয়েছে “গু এবং "শু" লিখতে । 

২. ব্যঞ্জনের মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত উ, যেমন 

৩. ব্যঞ্জনের নিয়াংশের সঙ্গে যুক্ত আকুড়ি চিহ, যেমন “থু” “ফু” ইত্যাদি 
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৪, ব্যগ্তনের সঙ্গে সংযুক্ত যেমন, “কু” । এখানে 'উ” ব্যঞ্ন থেকে আলাদা করা যায় না। 

৫. ব্যঞ্জনের নীচে ব” ফলার মতো, যেমন "পু" ছু" ইত্যাদি | 

এই পাঁচ প্রকারের পদমধ্যস্থিত 'উ" শ্রীরুষ্ণকীত্তনে এবং অষ্টাদশ শতক পথস্ত সমস্ত বাংলা পুথিতে দেখতে 

পাওয়া যায়। 

চর্ধার কয়েকটি পদমধ্যস্থিত উ-র দৃষ্টান্ত নীচে]দেওয়া,হল। 

কম ড শপ ও সু 2 
র মু. ডু তু ম্থ গু কু 

এর সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পদমধ্যস্থিত "উ'-র তুলন! করা যেতে পারে। 

ওডুত্ব জন ঘুূ স 
শু ড় রু কু নু যু স্থু 

্রীকুষ্ণকীর্তনে “ যু” €মু)? চর্ধার কু" শ্রেণীর, অর্থাৎ 'উ” ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র নয়। চধার 

“কু” এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তনের “কু” আকারে প্রায় 'এক। শ্রীকুষ্ণকীঙ্ন পুথির লিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান 

এটি নয়, তথাপি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। কর্তব্য যে শ্ররুষ্ণকীতনে "যু, এব* “মু” অভিন্ন, শক” এবং পম” আকারে 

অভিন্ন ( তুলনীয়, 'আশ্বমান” এবং “জগন্নাথ ) আগ্যাক্ষর 'ঈ* “দ" এবং "কু" অভিন্ন ( তুলনীয়, 'ঈসত' উদ্দেশ? 
এবং 'গোকুল” )১ “যু (মুটর পাশে একটি ছোটে! রেখা যৌগ করলে দ্ধ হয়। অর্থাৎ পদমধ্যস্থিত 

যেমন অনেকগুলি ব্যঞ্রনের আকারে পরিবর্তন এনেছে তেমনি সেই অক্ষরগুলি একাধিক উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত 

হয়েছে। : 

এবার ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি পুথির পদমধ্যাস্থ উর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

মিতাক্ষরা ধর্মরত্ব শৃদ্রপদ্ধতি কালচক্রতশ্থ 

মক রপ্ত শু শু গ্প নু 

সু ক কু পু তু রি পু. যু গু বু 

কবিকন্কণ ( সপ্তদশ শতকের শেষ ) 

জু গ্ব 
কু পু 

স্পষ্টই দেখা যাঁচ্ছে চর্ধার পুথির পাচ শ্রেণীর পদমধ্যস্থিত উ”-র প্রত্যেকটি প্রায় অপরিবত্তিত অবস্থায় 
অষ্টাদশ শতক পর্বস্ত পৌঁচেছে। 
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উ 

চর্ধার পুথির পদমধ্যস্থিত "উ” আধুনিক বাংলার মতো, তবে চিহুটিতে সম্পর্ণতা আসে নি। নীচের "ৃ* দেখলেই 
বোঝ! যাবে যে চিহ্নটির গতি আধুনিক বাংলার “উ'-র দ্রিকে। 

ণ 
'শৃ* ব্যতীত অন্ত অক্ষরগুলিতে পদমধ্যস্থিত “উ” আধুনিক বাংলার “উ”-র সঙ্গে অভিন্ন। 
ঝ/এএ।ও। 

চ্যার পুথির পদমধ্যস্থিত “১ “এ, “এ” ৭৪ পি আধুনিক বাংলার এ স্বর-চিহ্ুগুলি থেকে একটুও পৃথক 

নয়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে এমস্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে । 

বেদে বো ্ 
গু বে দে বে! 

(উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে ঘ' রি আকার এখানে একটু বিচিত্র, অন্তাত্র অবশ্য স্বাভাবিক “য' আছে ।) 
পদমধ্যস্থিত থা", ৭, ৭ চিহ্ন আধুনিক বাংল! থেকে একটুও পৃথক নয়। কেবল “ধ এবং "ওর চৈতনের 
উৎপত্তিস্থল আধুনিক বাংলা থেকে পুথক। আধুনিক বাংলায় “-র চৈতনের উৎপত্তি এই 

অ(কুড়ি-চিহ্াটর উপর থেকে, “৪-র চেতনের উংপত্তি 47 দাড়ির মাথা থেকে । 

বাঞ্চনবর্ণ 

ক 

পাঁরমেশ্বরতন্ত্র পুথির “ক প্রায় আধুনিক বাংলার মতো । স্ৃতরাঁং অক্ষরটির গঠন নবম শতকেই সম্পূর্ণ 
হয়েছে । পরবর্তাকাঁলে পরিবর্তন যা হয়েছে তা যংসাঁমান্ত। পাঁরমেশ্বরতন্্ব পুথিতে “ক" ত্রিভূজাকাঁর 
এবং ডানদিকে ত্বাকুড়ি। ডানদিকের আকুড়িটি একটু বেশি ল্বিত, প্রায় ভূমি স্পর্শ করেছে। ত্বাকুড়িটি 
মাতাঁরেখা এবং ত্রিভুজের সংযোগস্থল থেকে বেরিষে দাঁড়ির মতো রেখাটির সমাস্তরাঁল হয়ে লম্িত। 

চর্যার পুথির “ক' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “ক” থেকে বেশি পৃথক নয়। ছুখানি পুথির “ক'-তেই সুক্ম কোণ আছে। 

পাঁরমেশ্ররতন্ত্র পৃথির “ক*-এর আকুড়িটি বেশি লঙ্মিত, চর্যার “ক'-এর তআকুড়ি অত লম্ষিত নয়। 

ঝআকুড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে চর্যার পুথির “ক' দুই শ্রেণীতে পড়ে । এক শ্রেণীর স্বাকুড়ি দীর্ঘ এবং বেশি বীঁকান 

নয়, সম্ভবত এইটি প্রাচীন রীতি, আর এক শ্রেণীর আকুড়ি ছোট এবং বাঁকান। যেমন, 

ক ক 
দীর্ঘ এবং স্বল্লবক্র আীকুড়িকে প্রাচীন মনে করেছি, এই কারণে যে এইরকম ত্বাকুড়ি পারমেশ্বরতন্ত্ব এবং 
শিষ্যালেখ পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে । এই ছুখানি পুথিতে ছোট এবং বাঁকান আকুড়ি পাওয়া যাঁচ্ছে না। 

চর্যায় দু-রকমই আছে। আবার, পর্শাকাঁর (১৯৯৯, কালচক্রতন্ত্র 1১৪৪৬), শিশুপাঁলবধ (১৫১১), 

ধর্মরত্ব (১৪১৭), শৃত্রপদ্ধতি (১৫১৪), শ্রীরুষ্ণকীর্তন, বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) সর্বত্রই “ক” অক্ষরটিতে ছোট 
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এবং বাঁকান আকুড়ি। স্বতরাং স্বভাবতই অনুমান করা যায় দীর্ঘ এবং স্বল্প বক্র আকুড়ি প্রাচীন । 

প্রীকৃষ্ণকীর্তনে এক রকমের “ক' দেখতে পাওয়া যাঁয় তাতে তআ্াকুড়ি নেই। ত্রুত এবং টান! লিখতে গিয়ে 

কুড়ি ত্রিভুজের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে তাঁকে আর দেখতে পাওয়] যায় না। 

দক কি শি? 
পারমেশ্বরতস্ত্র শিষ্যালেখ পধশকার শ্রীকুষ্ণকীর্তন 

খ 

পারমেশ্বরতত্ত্বর ৮৮৫৭-৫৮) এবং শিষ্যালেখ (১০৮৪) পুথির খ-র সঙ্গে আধুনিক বাংলা “খ"-র সাদৃশ্য নেই । 

আধুনিক বাংলা থ' দেখতে পাঁওয়৷ গেল চধা এবং পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথিতে। এই থ* পারমেশ্বরতনত্ 

এবং শিষ্কালেখ পুথির * থেকে উদ্ভূত কিনা ব| চর্ধা এবং পঞ্চাকাঁর পুথির এ'-এর বিবর্তনের স্বতন্ত্র 

কোন ইতিহাস আছে বল! শক্ত। 
কালচক্রতন্ত্র পুথির ৭" বিচিত্র আকারের । এই পুথির থর সঙ্গে চার পুথির “খ*-র কিছুমাত্র 

সারৃশ নেই বলা যায় নাঁ। তবে চার পুথির “খ* সরল এবং আধুনিক বাংল! খ"-র বেশি কাঁছাকাছি। 

কালচক্রতন্ত্র পুথির ""-র বা অংশটি জটিল । অক্ষরটির গঠন দেখে বলতেই হয় কাঁলচক্রতন্ত্র পুথির থ 

চর্যার পুথির এ” থেকে পুরাণো। কিন্ত কাঁলচক্রতত্ত্রের অন্ত অক্ষরগুলি যে চধার পুথির তুলনায় আধুনিক, 

সে সম্বন্ধে কোনে! সন্দেহ নেই । সম্ভবত “খ” অক্ষরটি প্রাচীন রূপ কোনো অজ্ঞাত কারণে এই পুখিতে রক্ষা 
পেয়েছে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে চধার পুথির *-র পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া গেল 

কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। তাহলে প্রশ্ন দাড়ায়, কালচক্রতস্ত্রের খ” কি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চধার এর 

মধ্যবর্তী রূপ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত । বিভিন্ন পুথির থ'গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাঁক। 

হব এ শি এ 
পারমেশ্বরতন্ চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 

পারমেশ্বরতন্্ব এবং কালচক্রতন্ত্র“১ পুথির “” স্পষ্টই নেওয়ারী। এই রকম “খ' সমস্ত নেওয়ারী 
পুথিতে পাওয়া যায়। চর্যা এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির "”' বাংলা । এঅন্ত্মান হয়তো অসঙ্গত নয় যে 
কালচক্রতন্ত্র পুথির “থ" থেকে চর্যাঁর পুথির 'খ"-র উৎপত্তি। 

২১, এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথ! উল্লেখ কর! যেতে পারে যে বাংল! বর্ণমালার সব অক্ষরের বঙগীয়ত্ব একই সময় প্রকাশ পায় নি। 

কোনে! কোনে। অক্ষরের বাংল! রূপ (যেমন 'ক') অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে: কোনে। কোনো অক্ষরের পরে। হুতরাং 

একাদশ-গ্বাদশ শতকের বাংল! অক্ষরে লেখ! পুথি মানে এই নয় যে তার প্রত্যেকটি অক্ষরকে নিঃসন্দি্ষভাবে বাংল! বলে প্রমাণ 

করাযায়। এখানে কালচক্রতন্্ পুথিথানি যে বাংল। অক্ষরে লেখ! তা যে-কোনে। বাঙালি পুধিখানিকে একবার চোথে দেখলেই 

স্বীকার করবেন; তথাপি এই পুথিতে একটি নেওয়ারী অক্ষর পাওয়া গেল । 
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গ 

'পারমেশ্বরতন্ত্র' পুথির গ” অক্ষরটির বা অংশে কিছু কারুকার্ধ আছে। কারুকার্ধটুকু বাদ দিলে অক্ষরটি 

আধুনিক বাংলার রূপ পায়। চ্যার পুথিতে তাই হয়েছে; তাই চধার গগ” আধুনিক বাংলার মত। 

হা275/াগাা 
গারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচন্রতস্ত্র প্রীকৃষ্ণকীর্তন 

চ 

পারমেশ্বরতত্ত্র পুথির “' অক্ষরটির ভান অংশটি দাঁড়ি, বা অংশটি অর্ধবৃত্তাকাঁর । চর্যার পুথির %”-তে দীড়ি 
নেই। অর্ধবৃত্তাকার অংশটি মাত্রীর সঙ্গে ঝুলে আছে। অর্ধবৃত্তাকাঁর বা অংশটি ছু'চলো, পারমেশ্বরতনত্ 
পুথিতেও তাই ছিল। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে ছঁচলো অংশটা সরল হয়ে প্রীয় ডিম্বাকার হয়েছে। কালচক্রতন্ত্ 
এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথির "; এক । 

প্র ঠঠ ৮ 
পারমেশ্বরতন্্র চর্যা চর্ধা শ্রীবুষ্ণকীর্তন শ্রীকুষকীর্তন 

জী 

আধুনিক বাংলায় ড'-র ডানদিকে বাহু যোগ করলে “জ' হয়। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে যে 'জ' পাওয়া 
যাচ্ছে তাও এইরকম, তবে 'জ'এর “* আধুনিক আকার পান্ব নি। বাঁহও বাঁকাঁনো নয়, নিম্নগামী 
একটি সরলরেখ1। পঞ্চাকাঁর পুথিতে “ড' আধুনিক আকার ধারণ করেছে বটে তবে বাহু এখনও 
পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো । 

চধার পুথিতে ছু-রকম 'জ' দেখা যাচ্ছে। একরকমে বাহুর অর্সেকটুকু আছে, বাহু-রেখাটি মাত্রার সঙ্গে 
সমান্তরাল, আর একরকমে বাহু বেঁকে ভূমি পর্যন্ত গিয়েছে। ষোঁড়শ শতকের বহু পুথিতে বাহুর অর্ধ এবং 

সম্পূর্ণরূপ একই সঙ্গে পাওয়া যাঁচ্ছে। 

১১ তভ উড ড় ডা জ ভা 
১.পারমেশ্বরতত্ত্র পঞ্চাকার চর্ধা চ্ধা কালচক্রতন্ত্র পরীকৃষ্ণকীর্তন শিশুপালবধ শূড্রপদ্ধতি শকুন্তলা মিতাক্ষরা 

৮৫৭-৫৮ হী; ১১৯৯ হী ১৪৪৬ খর ১৫১১ হী; ১৫১৪ হীঃ ১৫৭১ খ্রীঃ ১৫০৬ খ্রীঃ 

জর বাহুর পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আকারের উপর অক্ষরটির প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব নির্ভর করছে না। দশম 
শতকের অনেক নেওয়ারী পুথিতে জ'-এর পূর্ণ বাহু ছিল। উপরের উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় 
লক্ষণীয় । শুত্রপদ্ধতি শকুন্তলা! পুথিতে 'জাএর নিঞ্ভাগের লেঙ্গটি মাথায় উঠেছে। শ্রীক্কষ্ণকীর্তন এবং 
চর্ধা পুথিতে লেজ মাথায় না উঠলেও অনেকখানি এগিয়েছে। পারমেশ্বরতম্্বে লেজটি কাট গিয়েছে। 
লেজের ক্রমবর্ধমান আকারের সঙ্গে অক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের যোগ আছে। বাংলায় লেজওয়ালা 
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অক্ষর অনেকগুলি “ভি”, “তি, জজ, ভ" ইত্যা্দি। পুথি কালের দ্বিক থেকে যত আধুনিক লেজ তত বেশি 
মাথায় উঠেছে। লেজকে মাথায় তোলা বাংলা লিখনভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য । 

ঝা 

চর্যার পুথিতে “ঝ' আধুনিক বাংলার মতো1। 

বা 
ট 

চর্যার পুথির “ট” পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “” থেকে বিশেষ পৃথক নয়। এখনও টচতন দেখা যাঁচ্ছে না, 

গলার কাছে খাচটা পারমেশ্বরতন্ব পুখিতে বেশি, চবার পুথিতে কম। শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথিতে খাচটি প্রায় 

মিলিয়ে এসেছে এবং মাথায় চৈতনও দেখ। দিয়েছে। 

৮.£€ টি ৮ 
পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচত্রতন্ত্র শ্রকৃষ্ণকীর্তন ধর্মরত্ব 

উপরের এই ছয়টি ”-র গঠন পরীক্ষা করলে এদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়। অক্ষরগুলির গঠনে 

ছুটি বিষয় লক্ষণীয় গলার কাঁছের খাচের ক্রমবিলীয়মানতা এবং চৈতনের আবির্ভাব । পারমেশ্বরতন্্ 
পুথিতে খাঁচটি হুঙ্ম, চৈতন নেই তবে চৈতনের বদলে একটি ছোটে নিম্নগামী রেখা আছে। চার এবং 

পঞ্চাকার পুথিতে গলার খাঁচের স্ুক্মতা কমে গেছে এবং পঞ্চাকাঁরে যেন চৈতনের আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে। কালচক্ততন্্ব পুথিতে গলার খাঁচটি উপরে উঠেছে, খাঁচের সুপ্তা আরও কমে গেছে, 
নিযনভাগ অনেকটা আধুনিক বাংলা “ট”-এর আবার নিম্বেছে। চৈতন ও আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে গলার 

খাচটি মিলিয়ে গিয়ে সে-জাঁয়গাঁয় একটু বাঁক দেখা দিয়েছে । ঠচতনের আকাঁর আধুনিক হয়েছে । ধর্মরত্ু 

পুথিতে গলার কাছের বাঁকটি অনেকট। সরল হয়ে আধুনিক বাংলা “ট”-তে পরিণত হয়েছে । 

ঠ 
চর্যার পুখির %” গোলাকার, এমন গোলাকার যে তার সঙ্গে আ-কাঁর যুক্ত হলে তাঁকে মাত্রাহীন “ন 

বলে ভুল হয়। এই কারণে শান্ী এক জাগায় 'বইঠা-কে বিইণ পড়েছেন। এই আকারের 

পাঁরমেশ্বরতন্ত্ব পুথিতেও পাওয়৷ যাচ্ছে। শ্রীকুষ্ণবীর্তনে “ঠ ভিম্বাকাঁর, উপরের দ্রিকট1 সরু, নীচের দিকটা 
স্কীত। অক্ষরটি মাত্রা ধরে দোছুল্যমান। 

০ গা $ 
ঠ1 

পারমেপ্বরতত্ত্র চর্যা প্রীকৃষ্ণকীর্তন 

ড 
আগেই বলা হয়েছে চর্ধার পুথিতে “ড» "ড় এবং উত-এই অক্ষর তিনটির মধ্যে আকারগত কোনো পার্থক্য 
নেই। সুতরাং 'গাইউ”-কে 'গাইড়" ব! গাইড" পড়তে কোনো! বাধা নেই । শ্রীকুষ্ককীর্তন পুথিতেও এই রীতি। 
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'উ'-র মাথায় তন নেই, “ডর নীচে বিন্দু নেই। “ড"-র মাথায় ঠচতন দিয়ে "উ”, এবং নীচে বিন্দু 

দিয়ে "ড় অষ্টাদশ শতকের শেষে পাওয়া যায়। বিন্দু এবং চৈতনের ব্যবহার অপেক্ষার : আধুনিক কালে 
হয়েছে; তাই “চ্যা” এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তনকে পুরাণে! বলতে হয় এবং চর্যাকে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের চেয়েও পুরাণো 
বলতে হয়, কারণ চর্ধার “ট” অচৈতন, শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ণট? চৈতনযুক্ত । 

ণ্ 

আধুনিক বাংলায় “৭ এবং 'ন'-র পার্থক্য গুরুতর নয় | “” মাত্রাহীন, নয় মাত্রা আছে। “-র বা 
অংশের ডান অংশের সঙ্গে সংযোগ উঁচুতে, নর মাঝে । চর্যধা এবং কোনো কোনো পুরাণো বাংলা 
পুথিতে ৭” এবং নর পার্থক্য এর চেয়ে বেশি ছিল। 

চর্ধার পুথির ণ'-র বাঁ অংশটির আকার আঁধুনিক বাংলার “ল'-র বা-অংশের অনুরূপ । এবং বী-অংশ ও 

ডাঁন অংশের সংযোগ উঁচুতে, প্রায় মাত্রার কাঁছাকাছি। পারমেশ্বরতত্্ব পুথির 'ণ-র সঙ্গে তুলনায় 
চর্যার প'-র বী-অংশ অনেক সরল । চর্যার পুথির একে বলতে পারি দ্বিবীকযুক্ত “৭” কারণ এর বা অংশে 

ছুটি বাক আছে। 

দ্বিবীকযুক্ত ণ” পাওয়! যাচ্ছে চর্যার পুথিতে, পঞ্চাকাঁর (১,১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শুদ্রপদ্ধতি 

(১৫১৪), ধর্মরত্ব (১৪৮৯, চোধিচর্যাবতাঁর (১৪৩৫) পুথিতে । 

এক বাঁকযুক্ত ৭” পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা (১৫০৬), শিশুপালবধ (১৫১১), শকুন্তলা 
(১৫৭১) পুথিতে । 

দ্বিবিধপ্রকার “'-র মধ্যে দ্রিরাকযুক্ত “৭ যে প্রাচীন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই, কারণ 
পারমেশ্বরতন্্র পুথির «এর সঙ্গে তুলনায় এই “এর ইতিহাসটি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়। তারিখযুক্ত 
প্রাচীন পঞ্চাকার পুথেতে শুধু দ্বিরবাকযুক্ত ৭" পাওয়া যাচ্ছে। 

ধর্মরত্ব (১৪৮৯) পুথিতে দ্বিবিধপ্রকারের “৭ পাওয়ী যাঁচ্ছে। স্থতরাঁং একবাকযুক্ত “'-র এক দিকের 

সীমা ১৪৮৯-কে ধর| যেতে পারে। আবার দিবীকযুক্ত “” পাওয়া যাচ্ছে শূত্রপদ্ধতি (১৫১৪) পুথিতে। 
তাহলে বুঝতে হবে ১৪৮৯-১৫১৪ এই সময়ের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকারের "-র ব্যবহারই চালু ছিল। কিন্ত 
১৫১৪-র পরে দ্বিবীকযুক্ত ৭” আর পাওয়া যায় নি। 

বিরুদ্ধপ্রমাণ না পাওয়া পর্বস্ত তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান বোধহয় অযৌক্তিক হবে না যে ষোড়শ 
শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে প্রাচীন “ণ'-র প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্তরাঁং যে-পুথিতে আধুনিক 
(অর্থাৎ একবাকযুক্ত ) “* ব্যবহৃত হয়েছিল সে-পুথির লিপিকালি ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে 
নয়। এই সিদ্ধান্ত অন্থসারে চরধার পুথি ষোড়শ শতকের আগে লেখা । কত আগে সে-বিচার স্বতন্ত্র, এবং 
্রুষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাঁলের উপর্ব সীমা ১৫১৪ | 

ঠা পণ চা ও লা পণ 
পারমেশ্বরতন্্র চর্|।ী পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্ শূদ্রপন্ধতি ধর্মরতব 

2৭ ৭ ণ গা 
ইকুষ্ণকীর্তন শকুস্তল। শিশুপালবধ মিতক্ষর! 
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তি 

চর্ধার পুথিতে “ত' এবং পর মধ্যে গোলমলি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুটি অক্ষরেই মাত্রা থেকে একটি 
রেখা নীচের দিকে বেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। আধুনিক বাংলায় “ত” অক্ষরের মাত্রার 

নীচে বিন্দু আছে এবং লেজটি সেই বিন্দু থেকে বেরিয়েছে । চর্যার পুথিতে বিন্দুর বদলে একটি রেখা আছে 

- এই রেখাটি থেকে লেজ নির্গত হয়েছে, পরে লেজটি পাক খেপে নীচের দিকে নামলে কাটা পড়েছে 

টু তাই “ত' দেখতে -র মতো হয়েছে। পঞ্চাকাঁর পুথিতে আধুনিক বাংলার “ত, দেখা 
গেল। এই পুথির 'ত'তে দেখা যাচ্ছে মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, রেখাটি 

যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি বিন্দুং এই বিন্দু থেকে লেজ বেরিয়েছে । লেজ মাঝপথে কাটা পড়ে 
নি, মাথা পর্বস্ত উঠেছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির “ত' পঞ্চাকারের “ত'-র মতো । পঞ্চাকার 
পুথির সাক্ষ্যে বল! যায় “ত'-র লেজ মাথায় উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে | পরবর্তী কোনো পুথিতে 
লেজ কাটা “ত' দেখা যাচ্ছে না। তবে এব্যাপারে “ত-র লেজই একমাত্র সাক্ষ্য নয়। বাংলায় 

যতগুলি লেজযুক্ত অক্ষর আছে, যেমন ড, “ভ”, “তি” "জ” ভি" এই সবগুলি অক্ষরের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে 

এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে ত্রয়োদশ শতকের আগে এই অক্ষরগুলির কোনোটিরই লেজ মাথাষ ওঠে নি, 
প্রত্যেকটিরই লেজ মাঝপথে কাট! পড়েছে । নীচে বিভিন্ন পুথির “ত, অক্ষরটি দেখান হল। 

শা চ ভ তত অত 
পারমেশ্বরতস্্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকার্তন 

থ 

চর্ধার পুথির “থ” আধুনিক বাংলার মতো! । তবে বা অংশ এবং ভান অংশের “সংযোগ” সুম্ম কোণাকৃতি 

নয়, নীচেয়ও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলার অক্ষরের ডান অংশ এবং বী-অংশের সংযোগ' 

সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রাচীন অক্ষরে “সংযোগ” অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে, আধুনিক 

অক্ষরে অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে । পতি “ভ' “ড'-র লেজ উপরে ওঠ। যেমন আধুনিকতার লক্ষণ, তেমনি 
থা? যব মা" প্রভৃতি অক্ষরের সিংযোগ" নীচের দিকে নেমে আসা! এবং কুক্ম কোণাকাঁর হওয়া 

আধুনিকতার লক্ষণ। “থ” অক্ষরটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সংযোগ স্দ্দ কোণাকারও নয়, ঠিক 
নীচেয়ও নয়। 

রে 

চর্যার থর সঙ্গে তুলনীয় পঞ্চাকাঁর পুথির “থ+ অক্ষরটি। 

পে] 
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শ্রীরষ্ণকীর্তনের “থ' পঞ্চাকাঁর পুথির মতো-ই ৷ শ্রীরুষ্ণকীত্তন পুথির অন্যান্য অক্ষরে যেমন এই অক্ষরেও 
তেমনি কিছু অলঙ্কার আছে। 

%& 
দূ 

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে প'-র আকার কিছু জটিল। পঞ্চাকার ও কাঁলচক্রতন্ত্র পুথিতেও এই জটিল পদ" । 
কিন্তু চর্যার পুথির “দ' সরল, আধুনিক বাংল! “দ'-র সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। আগেই বলা হয়েছে 

চর্ধার পুথির “' অনেকট! “ত'-র মতো1| “ত” র মতে “' অক্ষরেও মাত্রা থেকে একটি রেখা নেমে এসে 

ডান দিকে বাক নিয়েছে। চধার পুখিতে এই রেখাটি সরল, পঞ্চাক।র, কাঁলচক্রতন্ত্র পুথিতে এই 

রেখাটি সরল নয় । 

গু প্র দ 
পারমেহ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার কালচক্রতস্ত্ চর্ষ 

এই চারটি প্৭'-র মধ্যে চরধা-র “কে আধুনিক বলতে হয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তন এবং ষোড়শ শতকের অন্ান্য 
পুথির “দ' চধার “” থেকে পৃথক নয় । 

ধ 

চঘ। এবং পঞ্চাকার পুথির এ" এক। মাথায় সামান্য একটু “বাড়ী” বোধহয় আছে। তবে “বাড়ী; 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদমধাস্থিত “ই” বা এর সঙ্গে মিশে রয়েছে বলে এর দর্ঘ্য বা অস্তিত্ব অনুমান 
কর] শক্ত। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে "ধ-র মাথায় “বাড়ী, আছে; তবে “বাড়ী” মাত্রারেখা ছাপিয়ে উপরে 
ওঠে নি; শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ধ" আর কালিচক্রতন্ত্র পুথির ধ” এক। 

বি [ধু ও 
চধা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকুষ্ণকীর্তন 

সম্ভবত চধা এবং পঞ্চাকার পুথর “ধ'-র বাড়ী নেই। যদ্দি থাকে, তাহলে তা “ই”-র ছত্রের সঙ্গে মিশে 

গেছে এবং কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনের “ধ'-র মত “বাড়ী” নীচের দিকেও নামে নি, উপরের দিকেও 

ওঠে নি। “বাড়ী” না থাকলে চা এবং পঞ্চাকাঁর পুথির ধ'-র আকার 'ব'-র মতো হয়। তবে বৰ 
এবং ধ'-র গোলমাল হওয়ার সম্ভবনা নেই, কারণ “ব-য় মাত্রা আছে, ধ-য় মাত্রা নেই। 

ন্ 

চর্যার 'ন” আধুনিক বাংলার মতো বটে তবে পঞ্চাকার পুখির 'ন'-র সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাঁয় যে 
চর্ধার পুথিতে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের সংযোৌগটি একটু উপরে, পঞ্চাকার পুথিতে নীচে। শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
পুথিতেও সংযোগ" পঞ্চাকার পুথির মতো । 

মারা তাত 
চ্ধ। পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রুতস্ত্ 
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প্ 

পারমেশ্বরতত্্র পুথিতে পর বা অংশ ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়, আধুনিক বাংল! “যর মতো। পারমেশ্বরতন্ত্ 
পুথির “প' সামান্ত পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাকার পুথিতে। পরিবর্তনের মধ্যে উপরের 

দিকটা জুড়ে গেছে, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে উপরের দিকটা খোলা ছিল। এই ছুটি “প'-র আকার তুলনা 
করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে। 

৪ 
পারমেখরতন্্র পঞ্ধাকার 

পর্চাকার পুথির “প'-র তুলনাস় চর্যার পপ” আধুনিক বাংলা “প”র বেশি কাঁছাকাছি। চর্যার পুখিতে প-র 

বা-অংশ টাঙ্গীর আঁকার ধারণ করেছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পপ" অক্ষরটির বা-অংশ, ডাঁন অংশ থেকে যেন 

সম্পূর্ণ আলাদা । ছুটি অংশ এক হয়েছে মাত্রার স্ত্রে। মাত্রা না থাকলে ছুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। 

বাঁ অংশের আকারও ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়। 

চর্য। শ্রীকৃষকীর্তন 

ষোড়শ শতকের সমস্ত পুথিতেই চর্ধার পুথির পি” দেখা যাঁয়। শ্রীকুষ্ণকীত্নের “প' বড়ই অদ্ভুত। এইরকম 

মাত্রা থেকে ঝুলে থাকা “প' দ্বিতীয় কোনো পুথিতে দেখা যায় নি। তবে শ্রীরুষ্ণকাঙনের “গ” অক্ষরটির সঙ্গে 

তুলনা! করলে 'প”-র অদ্ভুত আকাঁরকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায়। “গ'-র বা! দিকের আকুড়িটিও 

মাত্রা থেকে ঝোলা । 

বব 

চর্যার “ব' আধুনিক বাংলার মতো। অক্ষরটির ত্রিকোণাকার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বটে তবে বাঁ অংশ এবং 

ডান অংশের সংযোগ এখনকার বর মতো! শীচেয় নয়। সে তুলনায় পঞ্চাকাঁর পুথির 'ব আধুনিক বাংলা 
'ব-র বেশি কাছাঁকাছি। 

ল্র শা নু লু 
চর্য পঞ্চাকার জ্রীকৃষ্ককীর্তন কালচক্রতন্ত 

এর মধ্যে এক পঞ্চাকার ছাড়া আর কোনো পুথির “ব” অক্ষরে সুম্্ম কোণ নেই | তবে প্রবণতা সেইদিকে | 

ভ 

চর্যার "ভ'-র লেজটি মাঝপখে কাঁটা পড়েছে, যেমন কাটা পড়েছে ত'-র লেজ। মাথার দিকটাও জটিল । 
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সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির "ভ” আধুনিক বাংলা “ভ"-র বেশি কাছাকাছি। শ্রীরুষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চাকার 

পুথির “ভ' এক রকম । 

গস শ্চ ড তত ও 
পরমেশ্বরতন্ চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত কালচক্রতন্ 

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “ভ' চর্ধার পুথির “ভ' থেকে বেশি পৃথক নয়, কেবলমাত্র চধার পুথিতে লেজ একটু 

বেঁকেছে। পঞ্চাকাঁর পুথিতে পরিবঙন অনেক বেশি । লেক অনেকখানি বেঁকেছে, মাথার দিকটাঁও সরল 

হয়েছে। একেবারে আধুনিক বাংলার “ভ' দেখা যাচ্ছে শকুন্তল1 (১৫৭১) পুথিতে। 
ম 

চর্ধা এবং পঞ্চাকার পুথির “ম" আধুনিক বাঁংলার মতে| ৷ 

৪ সমস 
চর্যা পঞ্চাকার 

ষ 

চর্যার পুথিতে “ঘ' এবং '্ কোনে! পার্থক্য নেই, বল! বাহুল্য, 'প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ পুখিতেই নেই। 

চর্যার “য' অক্ষরটি অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় কিছু বিচিত্র আকারের । (প্রথমত, বাদিকের নীচের রেখাঁটি 

মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, এটি হওয়া উচিত ছিল নিম্নগামী এবং ঈষত বক্র, যেমন “ব" “র” ইত্যাদি অক্ষরে 

দেখ] যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁ অংশ এবং ডাঁন অংশের “সংযোগ” অনেক উচুতে। চর্ধার অনেক অক্ষরেই 
সংযোগ' উচতে, তবে ঘ? অক্ষরটিতে যেন কিছু বেশি উচুতে। 
চর্ধার য-র তুলনায় পঞ্চাকার পুথির “ঘ' আধুনিক বাংল! “য'-র বেশি কাছাকাছি। এই পু্থর “য-র 

“সংযোগ অনেক নীচুতে, যেমন বাংলা অক্ষরের পক্ষে স্বাভাবিক । 

কালচক্রতন্ত্র পুথির “যতে কোণগুলি খুব শুক্ম এবং “সংযোগ” খুব নীচুতে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতে “যর 
কোণ সুক্ম নয় ( ন! হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই কোণ ক্ষ নয় ) তবে “সংযোগ” নীচুতে। 

ঘ যত ধু থ হু 
পারমেশ্বরতন্ত্র চধ পঞ্চাকার এ্রীকুষ্কীর্তন কালচত্রতন্ত 

বর 

আধুনিক বাংলা 'র” এবং “ব-র পার্থক্য বিন্দুতে। ষোড়শ শতকের অনেক পুথিতে ( যেমন ধর্মরত্ব, মিতাক্ষরা ) 

এবং তাঁর পরবর্তাকাঁলের বহু পুথিতে "র ব"-র কোনো আকারগত পার্থক্য নেই। শ্্রীরুষ্ণকীর্তনে এবং 

যষোঁড়শ শতকের কোনে! কোনো পুথিতে “র'-র পেট চিরে “ব" থেকে পৃথক করা হয়েছে ।২২ 
শা পপ পন 

২২, পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে [ ১৪৯৬ খ্রীঃ] নকল কর একখানি পুথিতে | বর্ধমান রচিত 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক', বুটিশ 

মিউজিয়ামের পুি, সংখ্য। 0): 8507 ॥.] ছ্বিবীকঘুক্ত' 'ণ এবং পেট-কাটা “র' একসঙ্গে দেখতে পাওয়া বাচ্ছে। এই পুখির 
লিপিকাল যদি ঠিক হয় (লিপিকালের জঙ্ত জষ্টব্য 101)1977, 145 4.57, 1898, পৃ, ২৩২ ) তাহলে পেট কাট “র'-র একটা নি্সীম। 

পাওয়। যাচ্ছে ১৪৯৬। এর আগেও পেট কাটা 'র'-র প্রচলন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 

প্রীকৃফকীর্তনে পেট-কাটা 'র" আছে বটে, কিন্ত এক বীকযুক্ত ৭ । 
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চর্ধা, পঞ্চাকার এবং কাঁলচক্রতন্ত্র পুথিতে “রর পেটটিকে মসীলিপ্ত করে “ব" থেকে পৃথক করা হয়েছে। 

এই রকম মসীলিপ্ু “র” এই তিনখানি পুথিতে ছাড়া পাওয়া যাঁচ্ছে না। এই তিনখানি পুথি-ই নেপালে 

পাওয়া । স্থতরাঁং এই রীতিটি নেপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। 

চর্যার “র" নিয়রূপ। 

ক্র 

ল 

চর্যার পুথিতে ছুই রকম 'ল' পাওয়া যায়। একটি খাঁটি আধুনিক বাংলার “ল” আর একটি আধুনিক 
বাংলার মাত্রাযুক্ত ণ-র মতো । প্রথম শ্রেণীর 'ল' সংখ্যায় কম। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার ল' 

দেখা যাচ্ছে। কাঁলচক্রতন্ত্র পুঘিতেও তাই | তবে “ন'-র মতো 'ল'-ও আছে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আধুনিক বাঁংলার “ল+ এবং ৭”-র মতো “ল' ছুই-ই পাওয়া যাঁচ্ছে। 

লন শে ল্পে লন 
চর্য] গঞ্চাকার কালচক্রতস্থ শ্রীকৃধঃকীর্তন 

মাত্রাযুক্ত ণ'-কে "ল'-র জায়গায় ব্যবহার করবার রীতি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল। 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় “ল'-কেও '-র জায়গায় ব্যবহার কর! হয়েছে চর্যার পুখিতে। তবে 'ল” এব ৭ 

পার্থক্য স্পষ্ট; “ল”-য় মাত্রা আছে “"-য় মাত্রা নেই । 

শা 

চর্যার পুথির “শ* আধুনিক বাংলার মতো, দোপুটুলি আকারটি সুস্পষ্ট । এইরকম "শ" পঞ্চাকাঁর পুথির কয়েক 

জাষ়গাঁ় আছে, তবে পঞ্চাঁকাঁর পুথির অধিকাংশ “শ" আকারে “ল'র মতে।। এইরকম "শি কালচক্রতন্ 

পুথিতেও আছে । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 'শ' চর্যার পুথির মতো । 

পা) এণ তে চা থা 
চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মিতাক্ষর! 

ষ 

চর্ধার পুথির “' আধুনিক বাংলার মতো পেট কাটা! । শ্রীকুষ্ণকীর্তনেও তাই । 

শর ম্ 
চর্ষা শ্রীকুষণকীর্তন 



চ্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির কয়েকর্টি অক্ষর ২৩৯ 

লক্ষণীয় যে চর্যার পুথিতে মাঁঝের খাচটা ক্ষীণ, শ্রীুষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট, নীচের বাঁকটি চর্ধীর পুথিতে কোণাকার, 

শরীকৃষ্ণকীর্তনে অর্ধবৃত্তীকার ২ চার পুথির “র” 'ব" থণ “থর তুলনায় “ষ'য় কোণিগুলি স্পষ্ট নয়। পঞ্চাকার 
'এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে কোণ স্পষ্ট । 

ম্ব ঘষ 

পাকার কালচত্রতস্ত 

স 

স'-র আকার প্রায় সব পুথিতেই একরকম। 

ল সস থা প' 

চর্যা পঞ্ধাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকুফকীর্তন 

হ 

চর্ধা, পঞ্চীকাঁর, কালচক্রতত্ত্ব_ এই তিনখানি পুথির কোনোখাঁনিতেই “হ' আধুনিক আকার পায় নি। 

্ীকুষ্ণকীত্নে আধুনিক বাংলার মতো “হ” দেখতে পাওয়া গেল, তবে তখনও নিম্নগামী রেখাটি মধ্যা-শের 
সঙ্গে যুক্ত হয় নি। 

হ হ$ 
চর্ষধী পঞ্চাকার কাঁলচক্রতন্তর শ্রীকুঞ্ককীর্তন 

চর্যার পুথির কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন 

ঈঞ কন্য 9 নৌ 
প্র. শে কুং ঞ্চ ম্ত্র ন্ত 

৬ 

চর্যার পুথির অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল আধুনিক বাংলা অক্ষর থেকে এট অক্ষরগুলির আকারগত 
পার্থক্য বেশি নয়। একমাত্র আগ্যাক্ষরে ই" ছাড়া এমন আর একটি অক্ষরও এই পুথিতে নেই যাঁর বঙ্গীয়ত্বে 

সন্দেহ করা যায়। 

আর একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংল! অক্ষরের প্রত্যেকটির গঠনের সম্পূর্ণতা একই সময়ে 
হয়নি। কোনো! কোনে! অক্ষরের বিবর্তনে কয়েক শত বছরের ব্যবধান আছে; অর্থাৎ “ক' যদি আধুনিক 
পপি, শিক শিপ শশিপিশটপপীল এপি ৯ 

২৩. শ্রীকৃষণকীর্তনের অধিকাংশ অক্ষরের যে অর্ধবৃতীকার বাক আছে তা যে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে চর্ধা, 

কানচক্রত্থগুধিতেও অনুরাণ অর্ধবত্াকার বীক আছে €ত প্রা 
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রূপ পেয়ে থাকে নবম শতাব্দীতে, ই” আধুনিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। এই কথাটি মনে রাখলে চর্ধার 
পুথির দু-একটি অক্ষরের বিচিত্র আঁকার বিভ্রান্তিকর মনে হবে না। 

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে এই অক্ষরগুলি কত পুরাঁণো, অর্থাৎ চর্ধার পুথি লেখা হয়েছিল কবে। 

অক্ষরের গঠন পরীক্ষা করে কোনো কোনো প্রাচীন পুথি বা অশ্থুশাসনের লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণ! পাওয়া 
গেছে বটে, কিন্তু অক্ষর গঠন দেখে চধার পুথির লিপিকাল অশ্ুমান করবার আগে বাংলা লিপির আঞ্চলিক 

প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণ! পাওয়া দরকার এবং ত্রয়োদশ-চতুর্ঘশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংল! লিপির 

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিস্তৃতাকারে জান! দরকার । 

চর্যার পুথির উল্লেখযোগ্য লিপিগত বৈশিষ্ট্য এইগুলি__ 
১. দিবাঁকযুক্ত 

২. লেজকাঁটা “ত এবং ভ 
৩. অ-র সংযোগ মাঝে, 

৪. চৈতনহীন “ট” 
৫, "যর সংযোগ উচুতে, 
৬. কির আাকুড়ি লম্বা। 

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্থলিখিত পঞ্চাকাঁর পুথির সঙ্গে চর্যার লিপিগত সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য। 
কিছু অমিলও আলোচন। 'প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে, যেমন “ত”, “য” ভি", “" ইত্যাদদি। পঞ্চাকার পুথির এই 

অক্ষরগুলি আধুনিক. বাংলার বেশী কাছাকাছি। আবার, চধার পুথির “দ" পপ” শি” অবশ্যই পঞ্চাকাঁর 

পুথির তুলনায় আধুনিক । এই সাদৃশ্ঠ-বৈসাদৃশ্ট থেকে চরধার পুখির লিপিকাঁল সম্বন্ধে ধারণ। পাওয়া যাঁচ্ছে 

না বটে তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চর্ধার পুথিতে অধিকাংশ অক্ষরগুলির 'সংমোগ” নীচুতে নয়, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অ” ৭”, ঘি” বি? ইত্যাদি। এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ। প্রীচীনত্বের আর পাঁচটি 

লক্ষণের কথা উপরে বল! হয়েছে । সেই কারণে আমার অঙ্মান চধার পুথি খুব সম্ভব পঞ্চাকার পুখির 

আগে লেখ! হয়েছিল। 

পঞ্চাকাঁর পুথির লিপিকাঁল যদি যথার্থ ই আয়োদশ শতকের শুরুতে হয় তাহলে আমার অশ্টমান চধার 

পুথির লিপিকাঁল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ। মনে রাখতে বলি এ-অম্থমান এক জোড়া চোখের সাক্ষ্যে এবং 

স্বল্পসংখ্যক পুথির ভিত্তিতে ॥ 



ডাকের বচন 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 

বাংলাদেশে খন! ও ডাক বা ডাকপুরুষের বচন বলিঘ্ন' কথিত কতকগুলি স্ক্তি প্রচলিত আছে। এগুলির 

বিষয়বস্ত প্রধানত: সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকগণের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্যবিষয়ক এবং আবহতৰ, জ্যোতিধিগ্য। ও 

শাকুনশাস্্মলক। সাধারণ জ্ঞানের কথাঁও এগুলিতে অনেক আছে। 

এইরূপ স্ুক্তি অসমীয়। এবং মৈথিলী ভাষাঁতেও প্রচলিত আছে। কিন্ত আসাম ও মিথিলায় সমস্ত 

বচনই ডাঁক বা ডাঁকপুরুষের প্রতি আরোপিত হয়। পূর্বভাঁরতের উল্লিখিত তিনটি অঞ্চলেই ডাঁককে 

জনৈক স্থানীয় জ্ঞাণী জ্যোতিষী বলিয়! মনে কর! হঘ্ব। তিন অঞ্চলেই তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী গড়িয়া 

উঠিয়াছে। 
খনার বচনের সংগ্রহমূলক বখ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ডাকের বাংলাবচনসমূহও কতিপয় গ্রন্থে স্থান 

পাইয়াছে। স্শীলকুম।র দে মহাশয়ের “বাংলা প্রবাদ” সংজ্ঞক স্থবিখ্যাাত পুস্তকে বহুসংখাক ডাক ও 

খনার বচন উদ্ধৃত দেখ| যায়। গ্রহ্থনির পরিশিঞ্ে মুদ্রিত প্রমাঁণপঞ্জীটি খুব মৃল্যবান্। বাংল।ভাষাষ় 

ডাঁক ও খনার বচন সম্পকিত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'ঙ্ঈভাঁষা ও সাহিত্য”, নগেন্দ্রনাথ 
বন্থ মহাশয়ের “বিশ্বকোষ”, আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত “বাংলা লোকপাহিত্য? প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। 

অসমীয়। ডাকের বচনসঘূহ সম্প্রতি দণ্তীরাম দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । অসমীয়া ভাষায় ডাকসম্বন্ধীয় 
আলোচনার জন্য উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা! ও উহার পরিশিষ্টের প্রমাণপঞ্জী, মহেশ্বর নেওগ মহাশয়ের “অসমীয়া 

॥াহিত্যর রূপরেখা? প্রভৃতি উল্লেখযোগা | 0). ৬1015081) রচিত 1)5]127105০105 সংজ্ঞক ইংরেজি 

গ্রন্থে বহুসংখ্যক মৈথিলীডাঁকের বচন উদ্ধৃত দেখা যাঁষ়। 

উল্লিখিত তিনটি পূর্বভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে কেবল বাংলা দেশেই ডাক এবং খনা নামীয় ছুইজন 

জ্যোতিবিদের অস্তিত্ব কল্পন1 করা হইয়াছে এবং কতকগুলি বচন ডাকের ও অপর কতকগুলি খনার রচনা 

বলিয়া ধর! হইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি খনার বচন আসাম ও মিথিলায় ডাকের বচনরূপে প্রচলিত। 

আবার দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় তাহার “ডাকপুরুষের কথা” গ্রন্থধানিতে কৃষিসন্বন্ধীয় যাবতীয় খনার বচনই 

ডাঁকের উক্তি বলিয়। উদ্ধত করিয়াছেন। এমনকি স্থশীলকুমার দে মহাশয্বের “বাংলা প্রবাদে'ও দুইটি বচন 

(নং ৬১২২ এবং ৭৯৮১) ডাক এবং খনা উভয়ের নামেই প্রচলিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ইহাঁতে 

মনে হয় যে, মূলতঃ বচনগুলি বাংলাদেশেও একই বাক্তির উক্তি বলিয়া চলিত। কিন্তু ডাককে পুরুষ 
এবং খনাকে নারী জ্যোতিধিদ্ কল্পনা করার ফলে দুইটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তী গড়িয়া ওঠার পর কতকগুলি 
বচন ডাকের এবং অপর কতকগুলি খনার উক্তি বলিয্বা প্রচারিত হইয়াছে । ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে 

এই জাতীয় সুক্তি হয় একজন মাত্র জ্যোতিধিদের উক্তি অথবা অপর কোনে! জ্যোতিষীকে উদ্দেশ করিয়া 
জ্যোতির্বেত্তা-বিশেষের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। খনার বচনের মধ্যেও কতকগ্তলি জ্যোতিধিদ্ বরাহ ব 

মিহিরের প্রতি খনার উক্তি হিসাবে রচিত দেখা যাঁয়। কতিপয্ন বচনে বরাহপুত্র (মিহির ) কিংবা রাবণের 

ভণিতা আছে। অবশ্ঠ বহুসংখ্যক ডাক বা খনার বচনে কোনোই ভনিতা নাই। 
৮ 
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না” ও ডাক" শব্ছয়ের অর্থসম্পর্কে কিছু আলোচনা হুইয়াছে। কিন্তু কিংবদস্তীতে ভাককে পুরুষ 

এবং খনাকে নারী বলিয়া! প্রচার করায় আসল কথা চাঁপা পড়িয়! গিয়াছে । আমাদের বিবেচনায় থিনা, 

শব্দ সংস্কৃত “ক্ষণদ”_ প্রাকৃত “খনঅ? অর্থাৎ গণৎকার হইতে উদ্ভৃত। “ডাক” শব্দটিকে আমর! 'ঘোষিত বাণী, 

এবং “ডাকপুরুষ'কে 'বাণীঘোষণাকারী ব্যক্তি” অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী । খনা ও ভাঁক যে ব্যক্তিবিশেষের 

নাম নহে, তাহার প্রমাণ আমর] পরে আলোচনা করিব। আশুতোঁষ ভট্টাচার্য মহাঁশয়ও বলিয়াছেন, 
ডাক কোনে ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে । তবে তিনি মনে করেন যে, একশ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাঁধককে 

ডাঁক বলা হইত। এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমর। পরে দেখিব যে, যে-অঞ্চলে 

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কোঁনে। গ্রভাব বিস্তার করে নাই, সেখানেও ডাঁকের বচন জনপ্রিয়তা অর্জন করিয্াছে। 

বাংলাঁদেশের কিংবদন্তী অনুসারে খনা নায়ী মহিল! জ্যোতিধিদ্ উজ্জয্িনীর রাঁজা বিক্রমাদিত্যের 

সভাসদ বরাহের পুত্র মিহিরের পত্বী ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ উপকথাঁও বাংলায় প্রচলিত 
আছে। কিন্তু ইহাঁর সমস্তই কাল্পনিক । কিংবদন্তীর রাঁজা বিক্রম অনৈতিহাসিক ব্যক্তি । অবশ্য উজ্জয়িনী 

অঞ্চলে শ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির নামক জনৈক স্থ্প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্বা আবিভত হইয়াছিলেন এবং 

তাহার নামের ভিত্তিতেই বাংলা কিংবদস্তীতে “বরাহের পুত্র মিহির কল্পিত হইয়াছেন। আমরা পরে 

দেখিব যে, এই ধরণের অমূলক জনশ্রুতি অন্যত্রও প্রচারিত আছে। যাহা হউক, পশ্চিম ভারত স্থিত 
উজ্জয়িনীবাপী জ্যোতিষীর পুত্রবধূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় সুক্তি রচন! করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা 
অধিক হাস্যকর কল্পনা আর কি হইতে পারে? ভাক সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর এতিহাসিক মৃল্যও অঙ্গন্ধপ। 

ডাকপুরুষের মন্বন্ধে পূর্বভারতে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলার প্রবাঁদে ডাক নামক জনৈক 

গোঁপজাতীয় ব্যক্তি ভাকের বচনের রচয়িতা । মিথিলার ডাকও গোঁপজাতীয়। কিন্ত আসামের ডাক 

কামরূ্পজেলার অন্তর্গত বরপেটার সাতমাইল দক্ষিণে অবস্থিত লোহিডওরা (বর্তমান লৌহ্গীও ) নিবাসা 

জনৈক কুস্তকার। তিনি নাকি উজ্জধরিনীবাসী জ্যোতিবেত্তা মিহিরের বরে এক কুস্তকারকন্যার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার একটি বচনে তাহাকে ত্রাঙ্ষণবংশীয়ও বল! হইয়াছে । এইরূপ অনৈক্য 

ব্যক্তিহিসাবে ডাকের অনৈতিহামিকত। স্ুচিত করে। ডাঁক যদ্দি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম হইত, 

তবে ডাঁকের বচন ভারতের আঞ্চলিক ভাষাঁবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আমর! দেখিব যে, ভারতের 

পূর্বাঞ্চলের এ দেশত্রয় ব্যতীত অন্ত কোনো কোনো অঞ্চলেও ভাঁকের বচন প্রচলিত আছে। 
উত্তর প্রদেশে এই ধরণের স্ক্তিগুলিতে “ডাঁক'এর পরিবর্তে “ঘাঘ'এর ভনিত! দেখা যায়। আসলে 

কিন্তু ঘথাঘ” শবের অর্থ “মচতুর বৃদ্ধ ব। জ্ঞানী ব্যক্তি ।” ঘাঁঘের বচন সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে ।১ 

কোনে! কোনো বচনে "ভডরী"র উল্লেখ দেখা! যায়। এই “ঘাঁঘ” এবং “ভডরী'র সহিত রাজস্থানী ভাষার 

সক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । আবার রাজস্থানের কিংবদন্তী বাংলার ডাক ও খনার কাহিনীর উপর 
অনেকখানি আলোকপাত করে। 

রাজস্থানের যোধপুরবাঁসী স্বর্গীয় জগদীশ সিংহ গহলোত মহাশয়ের “রাঁজস্থানী কৃষিকহাবর্তে সংজ্ঞক 
গ্রন্থে বহুসংখ্যক ডাকের বচন উদ্ধৃত হইয়ছে। গহলোত মহাশয় যেমন পূর্বভারতে ভাকের অস্তিত্ব অবগত 

১ সম্প্রতি ২১৮৬৪ তারিখের 518691)00 ( কলিকাতা ) পত্রিকায় এই সম্বগ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিথিলাতেও 

ডাকের বচনকে অনেক সময় ঘাঘের বচন বল। হয়। 
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ছিলেন না, তেমনি পূর্বাঞ্চলেও রাঁজস্থানী ডাকের কাহিনী অজ্ঞাত । এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাজস্থানের 

ডাঁককে বৌদ্ধ তন্্রাচার্যবিশেষ মনে করা কঠিন। কারণ এঁ অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার লীভ 
করে নাই। 

গহলোত মহাশষের গ্রন্থে খন ও ডাঁকের বচনের অঙ্ুবূ্প যে স্থক্তিগুলি সংগৃহীত হইয়ছে, তন্মধ্যে 

কতকগুলিতে ভনিতা আছে এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, এগুলি ভডলী বা ভড্ডলীর প্রতি ভংকের 

উক্তি । এই “ডংক' যে আমাদের 'ডাঁক' তাহাতে কোনো! সন্দেহ নাই । কারণ হিন্দী প্রমূখ ভাষায় ডাকিনী'কে 

সাধারণতঃ “ডংকিনী”ও বলা হইয়া থাকে । আবার রাজস্থানের ভাঁকোত সম্গ্দায়ের গ্রহাচাধগণ 

আপনাঁদিগকে ড*কের বংশীয় বলিয়া দাবী করেন। 'ডাঁকোতি” শব্দের অর্থ 'ডাকপু্ (ডাঁকব-শোঘ্ভব )। 

তবে “ডংক" নামের সহিত “ডংকা” ( নাঁগাঁরা ) শব্দের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা বিবেচ্য | অবশ্য প্রাচীন ও 

মধ্যযুগে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় ডংকা বাঁজাইয়া ঘোঁষণ। করা হইত, তাহা সকলেই অবগত 

আছেন। 

রাজস্থানী কিংবদন্তী অন্রসাঁরে ব্রাক্মণবংশীয় ডংক মহাভারত প্রসিদ্ধ রাঁজা পরিক্ষিতের আমলে আবিড়ত 

হইয়াছিলেন। তিনি গণিত ও জ্ঞোতিথিগ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং স্বপ্রসিদ্ধ ভিষগাচা্য ধ্্ন্তরির বন্যা 

সাঁবিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সাবিত্রীর নামান্তর ভডলী বা ভড্ডলী। তিনিও জ্যোতিষশাঙ্্ে 

পারদশিনী ছিলেন। আঁবাঁর ইহাঁও বল! হয় যে, ডংক স্থবিখ্যাতি জ্যোতির্বেত্তা বরাহ্মিহিরের পুত্র। 

অবশ্য পরিক্ষিৎ, ধন্বন্তরি এবং বরাহমিহিরের সমকালীনতার কল্পনা নিতান্তই হাস্তকর। 

গহলোত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, ডাকোত গ্রহাচার্ষেরাই আপনাদিগের মধাঁদা বুদ্ধির জন্য 

ডংক ও ভডলীর কাহিনী প্রচারিত করিয়ছে এবং জয়পুর অঞ্চলস্থিত সঙ্গনের নামক স্থানের ভঙলী মেলার 

সহিত ডংকপত্রীর নামের সম্পর্ক রহিয়াছে । অবশ্য পূর্বভারত-প্রচলিত ডাকের কাহিনী লক্ষ্য করিলে 

বুঝা যাঁয় যে, ডাঁকোতের! ডককে কল্পনা করে নাই; বরং ডাকোত নামটি ডংক বা ডাক নাম হইতে 

কল্পিত হইয়াছে। 
রাজস্থানের গ্রহাঁচাধিগের ভডলী, গুরডে, থবরিয়1, শনিচরিয়া, দিশন্তরী, জোঁষী (জ্যোতিষী ) প্রভৃতি 

নানা নাম আছে। এই “ভডলী" সম্প্রদায়ের নাম হইতেই ভংকের পত্রীর নামকরণ হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট 

বুঝ| যায়। হিন্দী অভিধানে এই সাম্প্রদায়িক নামটি “ভড়ুর বা ভিড্ডর' আকারে দেখা যায়। 'ভিডলী” বা 

ভিভরী” শব্দের অর্থ গণৎকার বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত হিন্দী “ভড়রিয়া' (যাদুকর ) শব তুলশীয়। 
যাহা হউক, যে প্রকারে খনা" নারী জ্যোতিধিদ্রূপে কল্পিতা হইয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই “ভডলী' বা 
ঘভড্ডলী'কে জ্যোতিষিণী কল্পনা! করা হইয়াছে । যেমন খন! জ্যোতির্বেন্তা মিহিরের পত্বী, তেমনই 

'ভডলী' বাঁ 'ভিড্ডলী” জ্যোতিষী ডংকের গৃহিণী। আবার মিহির এবং ভংক উভয়েই জ্যোতিবিদ্ বরাঁহ 
বা বরাহমিহিরের পুত্র। প্রকৃতপক্ষে না এবং “ভঙলী' (বা 'ভড্ডলী” ) এই ছুইটি শবেরই অর্থ 

গণংকার? | 

নিয়ে আমর! গহলোত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে ডংকের ভনিতাযুক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম ।-__ 

১। পরভাঁতে গেহ ডংবরা সাজে সীল! বাব। 

ডক কহে হে ভড্ডলী কাল৷ তণ! স্বভাব ॥ 



২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

ডংক কহিতেছেন, “হে ভড্ডলী, যদি প্রভাতে মেঘ সরিয়! যাইতে থাকে এবং সন্ধ্যাকালে শীতলবায়ু 

প্রবাহিত হয়, তবে দুভিক্ষের সম্ভবিনা ।” 

২। উগংতেরো মাছলো আথ'বতেরো মোখ। 

ডংক কঠৈ হে ভডলী নদিয়] চঢ়সি গোখ ॥ 

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, “যদি প্রাতঃকাঁলে রাঁমধন্ন দেখা দেয় এবং সাঁ়ংকাঁলে সুর্যের কিরণ রক্তবর্ণ 

দেখা যাঁয়, তবে নদীতে বন্তা আসিবে 1” 

৩। সাবণ পহিলী পংচমী বীনী ছাট পড়ে। 
ডংক কহৈ হে ভডলী সফলা রখ ফলৈ। 

ডংক কহিতেছেন, “হে ভডলী, যদি শ্রাবণমাসের কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে বৃষ্টি হয়, তবে গাছে প্রচুর ফল ফলে ।” 

৪। ভাঁদরবে জগ রেলসী ছট অনুরাধা হোয়। 

ডংক কহৈ হে ভডলী করো! ন চিংতা কোয় ॥ 

ডংক কহিতেছেন, “যদি ভাদ্রমাঁসের কৃষ্ণপক্ষীয়ন যাতে অনুরাধা নক্ষত্র পড়ে, তবে দেশের সর্ব বৃষ্টি হয় । 

অতএব হে ভডলী, কোনো চিন্তা করিয়ো না।” 

৫। চিত্রা দীপক চেতবে স্বাতে গোঁবরধন। 
ডংক কহে হে ভডলী অথগ নীপজ্জে অন্ন ॥ 

ডংক ভঙলীকে কহিতেছেন, “যদি চিত্রা নক্ষত্রে দীপাঁবলী হয় এবং পরদিন প্রাতঃকালে গোবর্ধন পূজার 
সময় স্বাতীনক্ষত্র পড়ে, তবে দেশে প্রচুর শস্য জন্মে 1” 

৬। দিবা বীতী পংচমী সোম শুকর গুরু মূল। 

ডংক কহে হে ভডলী নিপজে সাতু তুল ॥ 

ডংক কহিতেছেন, “হে ভডলী, দীপাঁবলীর পর কাঁ্ডিক শ্রুক্ল-পঞ্চমীতে যদি মূলা নক্ষত্রে সোম, বৃহস্পতি 

বা শুক্রবারের সংযোগ হয়, তবে সমস্ত রকমের ফসল প্রচুর জন্মে |” 

৭ স্থকরবাররী বাদরী রহী সনীসর ছায়। 

ডংক কহে হে ভডলী বরন্যা বিনা ন জায় ॥ 

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, “যদি শুক্রবার আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং শনিবার পর্যস্ত উহা থাকে, 

তবে বৃষ্টিপাত না করিয়া উহা যাইবে ন11” 

৮| মাহ মংগল জেঠ রবী ভাঁদরবৈ সন হোয়। 

ডংক কহে হে ভভলী বিরল জীবৈ কোয় ॥ 

ডংক কহিতেছেন, “হে ভডলী, যদি মাঘমাসে পাঁচটি মঙ্গলবার, বা জৈষ্টমাসে পাঁচটি রবিবার কিংবা 

ভাদ্রমাঁসে পাঁচটি শনিবার পড়ে, তবে ভীষণ ছুশ্ডিক্ষে সমস্ত লোক মৃত্ামুখে পতিত হয়।” 
৯। সোমা স্থকরী হরগুর] জে চংদে! উগংত। 

ডংক কহৈ হে ভডলী জলথল এক করংত॥ 



ডাকের বচন ২৪৫ 

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, “যদি আষাঢ়মাসে সোম, শুক্র কিংবা বৃহস্পতিবারে শুরু-প্রতিপদ তিথি 
পড়ে, তবে প্রবল বৃষ্টিতে জলস্থল একাকার হইয়া যাঁয়।” 

১০ । পোহ সবিমল পেখজে চৈত নির্মল চংদ | 

ডংক কহে হে ভডলী মন হৃর্তা অন মংদ ॥ 

ডংক কহিতেছেন, যদি সমস্ত পৌষ মাস আকাঁশে ঘনমেঘ দেখা যাঁয় এবং ত্র মাপের শুরুপক্ষে 
আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, তবে, হে ভডলী, টাকায় একমণেরও বেশি শন্যাঁদি বিক্রয় হইবে ।” 

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ডাঁক( ডংক ), ঘাঁঘ, খনা প্রভৃতির বচনগুলি সংগ্রহ করিষ্বাঁ কেহ 
যদি তুলনামূলক আলোচনা করেন, তবে একখাঁনি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পাঁরে। 

সংশোধন 

বিশ্বভারতী পত্রিক ' বর্ধ ২১ সংখ্যা ২ 
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পৃ ১৪৯ বিনয়নী স্থলে বিনয়িনী 



সন্দেশরাসকম্ কাব্যসমীক্ষা 

কালিকারপ্রন কামুনগে। 

১৯১২ খ্ীষ্টাবে সপপ্ডিত মুনি জিনবি়, গুজরাট রাঁজোর প্রাচীন রাজধানী “পাটন” (401110171)20127) 

নগরীর জৈনগ্রন্থভাগ্ডার হইতে সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক প্রতিলিপি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

এই কাব্যের ভাষা! সাধু অপত্রংশ ভাঁষাঁর “অপত্রংশ” অর্থাৎ ঠেঠ, গ্রামীণ-_ যাহা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 

পশ্চিম-ভাঁরতের লোঁক-ভাষা। মুনি জিনবিজয্বের সমকক্ষ অপত্রংশবিদ্ পণ্ডিত সেকালে কেহ ছিলেন না। 

পুথির পাঠৌদ্ধার এবং অর্থবিচাঁর করিতে বসিয়া মুনিজী হতাশ হইলেন, এবং এট কার্ষে সহায়তা প্রার্থনা 

করিয়া প্রতীচ্য পপ্তিত হেরম্যনি যাকবী-র শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পাটনের পুথিতে সন-তারিখ টীকা- 
টাঞ্ননি কিছুই ছিল না । দেবসাঁগর (1) নামক কোনো ভট্টারকের শিষ্য মুনি মনিসাঁগর উহার লিপিকার বা 

নকলনবীস। 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জিনবিজয় পুনা ভাগাঁরকর ইনস্টিটিউট পুথিশালায় সন্দেশরাঁসকম্ কাঁব্যের দ্বিতীয় 

প্রতিলিপি আবিষ্কার করেন। এট প্রতিলিপিতে মূল পাঠের সহিত সম্ভবতঃ কোনো ভিন্নব্যক্তি লিখিত 

অবচুরিকা নামক সংস্কৃত টীকা আঁছে। ইহাঁর লিপিকার নয়সমূত্র নামক জৈন সাধু। লিপিকার নিজের 

কোনো পরিচয় কিংবা স্থান সন তাঁরিখ উল্লেখ করেন নাই । 

১৯৩৮ ্রীষ্টাবে মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত লোহাবত-নিবাসী জিন হরিসাঁগরজীর নিকট হইতে মুনি 

জিনবিজয় সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক তৃতীয় প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। এই প্রতিলিপিতে একটি 

ছোট সংস্কৃত টিয়ন্নী আছে। এই টিগ্লনী পুনা-প্রতিলিপির টীকা অবচরিকা হইতে কিঞ্চিং বিশদ, কিন্ত 

সংস্কৃত অত্যন্ত অশ্তদ্ধ। ইহার পুষ্পিকা (০০101107 ) হইতে জানা যায় ইহার সংস্কৃত টীকাকার 
লক্্মীচন্দ্র রূদ্রপলীয়গচ্ছ দেবেন্দ্র স্থরির শিষ্ত। লক্ষ্ীচন্দ্রের পিতার নাম হলিগ, মাতার নাম তিল্খু। 

লক্ষমীচন্্র হিসারছূর্গে বুধবার শ্তক্াষ্টমী তিথিতে লেখনকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌন সালে লিখেন 

নাই। স্থলতান ফিরোজ তোগলক পূর্ব পাঞ্জাবের হরিয়ানায় স্থবিখ্যাত হিসার দুর্গ (পুরাঁনাম হিসার 

ফিরোজা ) নির্মাণ করিয়াছিলেন । ফিরোজ তোগলক ১৩৫১ হইতে ১৩৮৯ খ্রষ্টাব পস্ত রাঁজত্ব করিয়াছিলেন 

সুতরাং সন্দেশরাঁসকম্ অন্ততঃ ১৩৫০ গ্রীষ্টাবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 

উপরিলিধিত তিন প্রতিলিপির সাহায্যে মুনি জিনবিজয় ১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্ধে এই কাব্যের প্রথম সংস্করণ 

(হরিবল্পভ ভায়ানী লিখিত বিশদ সমালোচনা সহ) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ ছাপা 

হইবার কিছু পূর্বে প্রীযুত অমরটাদ নাহটা সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক খণ্ডিত প্রতিলিপি (মাত্র সাত পৃষ্ঠা) 

বিকানীরে আবিষ্ষার করেন। ইহাতে যে সংস্কৃত টীকা আছে উহ! পুণা প্রতিলিপির অবচুরিকা-র অনুরূপ, 

কেবল ভূমিকার চতুর্থপাদের শেষে “কুকুতে মুমিপুঙগবঃ” স্থানে “কুরুতে লবিস্ন্দর” পাঠ পাওয়া যায়, সন 
তারিখ স্থান অন্য কিছুর উল্লেখ নাই । 

প্রথম সংস্করণ ছাঁপা হইবার পনর বৎসর পরে ১৯৬৭ শ্রীষ্টাব্ধে আচার্ধ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী এবং 

রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠীর যুগ্সম্পাদনায় এই কাবোর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । আগার্ধ দ্বিবেদীজী 
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১৯৪৫ গ্রীষ্টাবে জয়পুর রাজ্যের এক দিগম্বর জৈন মন্দিরের পুথি-সংগ্রহের মধ্যে সন্দেশরাসকম্ কাব্যের পঞ্চম 

প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুথির পত্র সংখ্যা ৩১ কিন্তু প্রারস্তের ছুই পাতা নাই। 

ইহাতে যে সংস্কৃত টিপ্লনী আছে উহা! পুনা-প্রতিলিপির “অবচুরিকার সহিত হুবহু মিলিয়া যাঁয়, অথচ 
উহ্বার মূলপাঠ এবং টিপ্ননীর মধ্যে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ও অগামঞ্রন্য দেখা যায়। সম্পাদক দ্িবেদধী 

মন্তব্য করিয়াছেন,_-“ইহাঁতেই বুঝা যা লিপিকাঁর এক পুথি হইতে মূলপাঁঠ এবং অন্য কোনো পুথি হইতে 
টাকা নকল করিয়াছেন-*" এই টীকাঁর কি নাম এবং উহার লেখক কোন ব্যক্তি কিছু নির্ধারণ করা যায় না।” 

[ প্রস্তাবনা, পৃ ২] জয়পুর-প্রতিলিপির অবচুরী নামকরণ করিয়া দ্বিবেদীজী উহা! দ্বিতীয় সংগ্রণে ছাপাইয়াছেন। 
এই অবচ্রী-র শেষে লিখিত আছে-_ 

সং ১৬০৮ বর্ষে বৈশাখ স্থদি ১৪ রবিদিনে শ্রীসরস্বতী পন্তনে পাতিসাহ শ্রইসিলেম স্তাহি বিজয়র[জ্যে। 
শ্রীবৃহদগচ্ছগগনাংগণ ভাক্ষরাণাং পুজ্যারাধ্য শ্রশ্রীউদয়রাজ্য শ্থবীন্দ্রানাং বিজয় রাজ্যে । পৃঃ শ্রীশ্রীসং্যম রাজ 
স্থরি শক্রাণাঁং বিনগ্বেন বাচনার্থং শ্রীমাণিক্যরাজ মিশ্রবরৈ আলিখ্য শ্বপঠনায় বিচাঁর-চতুরৈঃ স্থবুক্তা শোধ্যং। 
যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া। যদি শুদ্ধমুদ্ধং বা মমদোষো! ন দীয়তাং". [ বি. সম্থত ১৬০৮ 
( ১৫৫২ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে রবিবারে শ্রীসরম্বতীপন্তনে শ্রীইসলাম শাহর ( শেরশাহ-র 

পুত্র এবং উত্তরাধিকারা ) রাজত্বকালে." শ্রীউদয়রাজ্যহ্ছরির সময়ে পূজা শ্রশ্রীসঘমরাজ সুরির অধ্যাপনার 

জন্য শ্রীমানিক্রাজ মিশ্রের দ্বারা লিখিত। বিচার-চতুরগণ নিজে পড়িবার সময় ইহা! স্ুযুক্তি ছার! শুদ্ধ 
করিয়া লইবেন। পুস্তকে যে প্রকার লিখিত আছে আমি সেরকম লিখিয়াছি। শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য আমাকে 

দোষ দিবেন না] 
এই “ন্ুযুক্ত্য। শোধ্যম্” অধিকার সম্পাঁদক, সাহিত্যিক, গবেষক এবং সমাঁলোচকগণ গত বিশ বৎসর 

যাঁবং এই সন্দেশরাঁসকম্ কাঁব্যের উপর নিবিবাদে চালাইয়াছেন। জ্ঞাতব্য বিষক্বগুলি পড়িয়া মনে হইল, 

যাহা! পূর্বে লেখা হইয়াছে উহার মধ্যে “শোধ্যম্” অনেক কিছু এখনও রহিয়াছে । সন্দেশরাসকম্ কাব্যের 

সমালোচনায় মধ্যযুগের ইতিহাসজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই কাব্যের পূরবী সমালে চকগণ 
ভাষাঙ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে অপরাজেয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে ইতিহাঁস হয়তো কাহারও উপজীবিক। নহে। 
মধ্যযুগের ইতিহাস কোনে! কোনো স্থানে তাহাদের সিদ্ধান্তের অঙ্ককুল নহে, অনেকে খোঁলামন লহম্ব। 

বিচার করেন নাই । এই প্রবন্ধে আমরা নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচন! করিব 

১, সন্দেশরাসকের রচফ়িত। কি কোনো ধর্মান্তরিত তন্তবায় পুত্র ? 

২. এই কাব্যের টীকাকাঁর ও লিপিকাঁর সকলেই জৈন পণ্ডিত এবং জৈন পণ্ডিতেরাই এই কাব্যের 

পঠন-পাঠন কেন করিতেন ? 

৩. এই কাব্যের পটভূমি কোথায়? 

৪. দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েকটা বিবদমান সিদ্ধান্ত। 
৫. কাব্যের আহুমানিক রচনা কাল। 

এই কাব্যের “কথাবস্ত” ব্যতীত উপরিলিখিত বিষয়-বিচারে বিশেষ কোনে! বহিপ্রাণ নাই । এই 

বিতগ্াঁয় উভয়পক্ষের কথাবস্ত হইতেই স্বযুক্তি গ্রহণ ছাড়! গত্যন্তর নাই। সমসামগ়্িক সামাজিক ইতিহ।সের 
দৃষ্টিকোণ হইতে এই কাব্যের সারাংশ বাঙালি পাঠককে প্রথমে নিবেদন করা হইল । 
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সন্দেশরালকম্ শৃঙ্গাররসাত্মক দূতকাব্য। এই কাব্যের অনামিকা নায়িক। গতাগ্থগতিক রাজকন্তা 
নহেন? কাব্য পড়িয়া মনে হয় তিনি প্রোধিত-ভর্তকা সমৃদ্ধ বণিকপত্তী। এই কাব্যে নায়িকার দূত মেঘ, 
পবন, হংস কিংবা! বিনয়পত্রিকাবাঁহক দরদী মান্ছষ নহে । দূত মূলতানবাসী এবং নায়িকার সম্পূর্ণ অপরিচিত 

বিদেশী পথিক | নাধক অর্থাৎ নাধ্রিকার স্বামীর নাঁম অজ্ঞাত। এই কাঁব্যের কথা সমাপ্তির ঠিক পরেই 
কেবলমাত্র রসভঙ্গ করিবার জন্তই অপ্রত্যাঁশিতভাঁবে তাহার উপস্থিতি । 
১. কথাবপ্ত-সার ; 

[স্থান পশ্চিম-ভারতের কবি-কল্পিত বিজয়নগরের রাঁজপথ। সময় পরিশাম-রমণীয় কোনো অজ্ঞাত 
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সুর্ধদেব পাটে নামিয়াছেন। বিজয়নগরব।পিনী কোনে। এক বরবণিনী পথের দিকে চাহিয়। অশ্রুভরাক্রান্ত 

আয়তলোঁচনদয় দ্বারা প্রবাসী পতির আগমনপথ যেন পরিমাপ করিতেছেন । মরালগাঁমিনী অতিক্ষীণ- 
মধ্যমা সুন্দরীর কুচছয় স্থুল স্থিরোন্নত। তাহার কাঞ্চনগৌর দেহকাস্তি দীর্ঘ বিরহাগ্রির ধূমশিখায় পূর্ণগ্রাস- 
কবলিত শশীকলার ন্যায় শ্যামায়মানা ; পাওুর মুখশ্ত্রীর উপর অসম্ভৃত অলকগুচ্ছ সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় 
ন।মিয়া আপিয়াছে; দীননয়না দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়। নিজের আঁচলে ধারাবধাঁ নয়নদ্বয় মুছিতেছেন। এমন 
সময় তিনি দেখিলেন দূরে বহুদূরে বিপরীত দিক হইতে [ উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ] একজন পথচারী যেন 
বাতাসে ভর করিয়া এ পথে আসিতেছেন, পথিকের পা! ছুঃখানা যেন মাটি শুধু ছু'ইয়াই আছে। পথিককে 

দেখিয়া রোরুছ্যমানা হ্থন্দরী আত্মহার1 হইয়া আলুথালু দৌড় দ্রিলেন। ত্রত দৌছুল্যমান শ্রোণীভারে 
তাহার কিস্বিণীমুখরিত বিপুল নিতশ্বলশ্বিণী মেখল! দিথগ্তিত হইয়! গেল। শক্ত গাঁট দিয়া ছিন্ন মেখলা 
বাঁধিয়া! আবাঁর দৌড়াইতেই উৎকন্ঠিতার নয় লহরের মুক্তামাল ছিড়িয়া গেল। অধীরা বিরহিণী ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত মুক্তা কিছু কুড়াইয়! কাপড়ে বাঁধিয়া! কিছু ফেলিয়াই আবার পথিকের দিকে ছুটিলেন। কয়েক প। 

যাইতে না যাইতে নৃপুর পায়ে প্যাচ খাইয়া পদাধিক|রিণীকে সটান ভূপাতিত করিল। লক্জারুণা অথচ 
সপ্রতিভ রমণী উঠিয়া দড়াইতেই তাহার মাথার ওড়না উড়িয়া গেল। মাথার ওড়না ঠিক করিয়া মুগ্ধা 
আবার চলিলেন; এবার দেখা গেল বুকের রেশমী চোলী ফাটিয়া স্থুল স্তনদ্য় বাহিরে প্রকাশমান। 

সলজ্জভাবে কোনোরকমে ছুই হাতে উহ! ঢাকিয়া নায়িকা ভ্রুত চলিতে লাগিলেন যেন দুইটি স্বর্ণকমল 

কনক-কলসীদ্য়কে ঢাঁকিবাঁর বৃথ! চেষ্টা করিতেছে। পথিকের নিকটবতাঁ হইয়া সাশ্রুনয়ন। করুণ কণ্ঠে 
ডাঁকিলেন, "দাড়াও পথিক ! দয়া করিয়া আমার ছুইট1 কথ! শুনিয়! যাঁও ।” 

নারীকণ্ঠের আর্তম্বর শুনিয়। পথিক কৌতুহলা বিষ্ট হইলেন। কুচভিন্ন-চোঁলিকা, খণ্ডিত-রশনা ব্রীড়ানত- 
মুখী রোরুগ্যমাঁনা অনিন্দ্যস্থন্দরীকে সম্মুখে দেখিয়া পথিকের “ন যযৌ, ন তস্থৌ” অবস্থা হইল। পথিক 
মুলতানবাসী বিদগ্ধ নাগর । তিনি বিল্মপ্বাবিষ্ট হইয়া ত্বগত একটি দোহা আবৃত্তি করিলেন-_-“পুষ্পধন্বার 

অমোঘ শায়ক তুল্য এ হেন লাবণ্যপুঞ্জাকে যিনি সৃষ্টি করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন না, সেই বিধাতা পুরুষ 
কি অন্ধ? নাকি কীব?” 

ইহার পর পথিক উচ্চম্বরে এক গাথাষ্টক হ্বন্দরীকে শুনাইলেন-__-'-শৈলজা পার্বতীকে সৃষ্টি করিবার 
পর বিধাতা সেই ছ্বাচে কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া [ স্থসবিসেসং ] এই বরাঙ্গয্টি নির্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং 

১, ভাব। যথালম্তব মুল অপত্রংশের বাংল। ভাবানুবাদ। 
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প্রজাপতি যখন হ্ট্টিকার্ধে পুনরুক্তিদোষমুক্ত নেন, কবিগণের “পুনরুক্তিদোষ” কেমন করিয়া নিন্দনীয় 

হইতে পারে? 
এই রূপ-প্রশস্তি শুনিয়া লক্জারুণা নায়িকা অধোবদনে পায়ের বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দারা মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন, 

( লক্ষণ ভালে! নহে )। তিনি পথিককে আরও নিকটে ডাকিয়া কাঁতরকণ্ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পথিক ! 

তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? এখন কোথাঁয় যাইবে ?” 
পথিক উচ্ছুসিত কে নিজের শহর মুলতানের প্রশংসা নায়িকাঁকে শুনাইতে লাগিলেন ।-_ 

“অধ্বি কমলদলনয়নে! আমার নিবাস সামোর [ শাম্পুর, মূলতান ] এ নগরে সকলেই পণ্ডিত ও 
বিদপ্ধনাগর, গ্রামীণ মূর্থ কেহ নাই। এই নগর তুঙ্গ-ধবলপ্রাকাঁরবেষ্টিত এবং স্থরম্য ত্রিপুর-তোরণমপ্ডিত 
[ তিউরিহিন্দী ভ্রিপোলিয়! ]| নগরে প্রবেশ করিলেই মধুর প্রারুত ছন্দ শ্রুতিগোচর হয়। কোনো 

স্থানে "চৌবে” ( চতুর্বেদী ) ব্রাক্ষণ বেদপাঠ করিতেছেন, কোথায়ও বা মহাভারত নলচরিত ইত্যাদি 
পাঠ হইতেছে; কোনে জায়গায় দ্বিজবর আশীর্বাদ দিতেছেন, অন্তর নিপুণ- নট রামায়ণ অভিনয় 

করিতেছে; কেহ কেহ বাঁশি বীণা ইত্যাদির বাজনা! শুনিতেছে; কোনো স্থানে পথিমধ্যে “স্থসমত্ত 

উদ্ভিন্যৌবনা নরকীগণের চঞ্চল বসনোখিত “চলল চল্ল” ধ্বনি বিলাসী নাঁগরের দেহ মন চলায়মান করিতেছে । 

( মূলতাঁন ) নগরের “বেশবাড়া”-তে প্রবেশ করিলে অতি স্থস্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তিও ব্যামোহগ্রস্ত হয়। 

রূপের হাটে গজেন্দ্রগামিনী কোনে নর্তকী শরাবের নেশায় ধীরমস্থর গতিতে চলিয়াছে, ক্রীড়াচ্ছলে অন্ত 
নর্তকীর মৌতির ছুলে দোল দিতেছে । কোনো স্বন্দরীর সঞ্চারমান ক্ষীণকটি তাহার অতিপ্রকট ঘনতুঙ্গ 

বক্ষস্থলের ভারে কেন ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে না__ দেখিলে মন বিশম্মযে ভরিষা উঠে। কোঁথায়ও দেখা 

যাঁয় কোনো যৌবনমদ্রমন্তা পথিমধ্যে কোনে! কৃতার্থ পুরুষের উপর তীক্ষ তিধক্ চাহনি হানিয়া রুত্রিমকোঁপের 

তাঁচ্ছিল্যব্যঞ্কক বিদ্রপের ক্ষীণ হাঁসি হাসিতে হাসিতে আলাপনিরতা। অন্য লাস্যময়ী “ক্ুবিচক্ষণ।” যখন 
প্রাণভর1 বিমল হাসি বিতরণ করেন, তখন তীহার শশীপ্রভ কপোঁলপ্রদেশ রবিকিরণোজ্জল হাস্চ্ছটাঁয় উদ্ভাসিত 
হইয়| চন্দ্রমা মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ প্রতীষ্মান হয় ( প্রভাবিশেষোদয়ে ?) [সসি সুর নিবেসিয় ]। রূপের হাটে 

কোনো রাঁজহংসগামিনীর অতি মস্থর সাবলীল পাঁদন্তাসে, বিকট-নিতম্বার গুরুশ্রোণীভারে রিট কঠরুদ্ধ 

চর্মপাছকার মচ্ মচ্ শব। পযন্ত নিম্তন্ধ হইয়া গিয়াছে । কোনো হুদস্তী সুভাষিণীর কথা বলিবার সময 
তাহার তান্থুলরাগরক্ত হীরক পডক্তি সদৃশ দস্তরাঁজি রক্তদস্তিকার আরক্তিম আভা! বিকীর্ণ করিতেছে. 

“বেসবাড়া” নৃপুরের বঙ্কারে মেখলার রণুঝু্ছ রবে বার-নারীর মতোই যেন মুখরাঁ। সেখানে কোনো 

নর্তকীর লীলাচঞ্চল পাদন্তাসজনিত চর্মপাছকার “চি্কণ” (বাং কেঁচ কেঁচ) রব [চিক্কণরউ চগ্বাইহি ] 
নব শরৎসমাগমে সাঁরসীর করুণ মধুর ধ্বনির ন্যাঁয় নাঁগরজনের চিত্ত আকুল করিতেছে । সেখানের পথ 
সুন্দর মুখনিস্থত পাঁনের পিকে পিচ্ছিল; কাস্তা মুখশ্রীর রূপের ধাঁধায় দিশাহারা পথিক পা পিছলাইয়া 

উহাতে গড়াগড়ি দেওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা । পদন্থলনের পরেও যদ্দি কাহারও ভ্রমণের অভিলাষ থাকে, 

তিনি (মূলতান ) শহরের বাহিরে দশযোজন ব্যাপী উদ্যানপরম্পরার ছায়াঘন বীথির অন্তরালে সারা 
সংসার ভুলিয় থাকিতে পারেন।":" 

[ উদ্যানের গাছপাল! পৃঃ ১৫-১৭ ] 

[ এই নগরের ] তপনতীর্থ নাম প্রসিদ্ধ। পৃথিবী-মধ্যে এই নগর মৃলস্থান নামে পরিচিত। এ স্থান 



২৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

হইতে আমার মুনিবের হুকুমে তাঁহার গোপনীয় সাংকেতিক বার্তা লইয়া! আমি খাম্বাত (7০: ০£ 
081108% ) যাইতেছি।” 

চে 

পথিকের মুখে “খাম্বাত” নাম শুনিতেই নায়িকা বাযুতাঁড়িত কদলীর ন্যায় থর থর কীপিতে কাপিতে 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পরে সাশ্রনয়না সুন্দরী গদ্গদ কে 

বলিলেন, “পথিক! খাঞ্ধাত নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার ধৃমায়িত বিরহাগ্রিতে ফুৎকার দিয়াছে। 

যদি আধাক্ষণ পা গুটাইয়া বস তাহা হইলে সংক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে সন্দেশ নিবেদন করিতে পারি; 

দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে, প্রবাসী প্রিয়তম বাঁড়ি ফিরে নাই। 

[ সুন্দরীর সাশ্রকাকুতি পথিককে পথে বসাইল। অতঃপর নানা ছন্দে বিরহিণীর দুঃখ নিবেদন 1... 

প্রিয়তমকে বলিও, এক হাতের বালার মধ্যে আমার দুই হাত ঢুকিয়া! যায়, কড়ে আঙ্গুলের আর্ট “বাহুটা, 

(2:01115%) হইয়া গিয়াছে. [ ইহার পর সংবাদ মারফত কখনও করুণ আবেদন, কখনও শবর, শঠ, 

কাপালিক ইত্যাদি গালাগালি ] 

দরদী পথিক বিদেশিনীকে প্রবৌধ দিয়া বলিলেন, “অয়ি আয়তাক্ষি ! প্রবাসী পুরুষ বিবিধ কাঁধে 

বিদেশে যায়, এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে, নিজের উদ্দেশ্ঠট সফল না করিয়া ফিরে না। হেমুগ্ধে! 
বিরহকাঁতর প্রবাসীও গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া তোমার মতো দিন দিন ক্ষীণ ও খিন্ন হয়|... বারবার চোখের 

জল ফেলিয়া আমার পথযাত্রাঁয় অমঙ্গল করিও না.-" যাহা বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া ফেলো । দিন 

ডুবিয়াছে, আমাকে বিদায় দাও ।” সঙ্গলনয়নে সুন্দরী পাণ্টা আবদার করিয়! বসিলেন, “পথিক্, যাইবার 

কথা এখন ছাড়ো । এইখানে রাত্রি যাপন করিয়া কাল ভোরে চলিয়া যাইও | যদি থাকিতে ন1! পার এই 

কয়টি “গাথা” শুনাইয়া! দিও |” 

[কিন্ত নায়িক।র কথা ফুরাঁইতে চায় না; পূর্বদিকে আধার নামিয়াছে, রাস্তা ছুর্গম ও ভয়বহুল, রাত্রে 

চলা যায় না; কাজ কিন্তু অতি জরুরি-_-ইত্যার্দি পথিকের কোনে! অজুহাত টিকিল না। বিঘোরে 

পড়িয়! বিরহিণীর মুখে গোটা বারমাসা২ শুনিবার পর পথিক কষ্টে রেহাই পাইলেন 7." 
"ছে পথিক ! গ্রীষ্ম খতুর প্রারস্তে প্রিয়তম যেদিন প্রবাস যাত্রা করিলেন, সেদিন যখন আমি তাহাকে 

শেষ প্রণাম করিলাম তখন [ আমার ] সুখও আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গিয়াছে ।-." গ্রীষ্মের তাপে 

[ এটেল ] মাটি চড় চড় [ মূল “তড়তড়” ] করিয়! ফাটিয়া যায়; বিরহিণীর বুক ফাঁটে, কলিজা ফাটে না। 

“আধি”-র [ডুভ্যালক ] গরম বাঁতাঁস বিরহিণীর গায়ে লাগিলে আধিই জালায় অস্থির হয়। আকাশে 
নৃতন মেঘের আশায় চাতক “পিউ পিউ” ডাকে । গ্রীষ্মে আম্বৃক্ষের শোভাসম্পদ ও আনন্দ বিরহিণীর 
ঈর্যার উদ্রেক করে। ফলের ভারে গাছ হুইয়া পড়িয়াছে। ঝাকে ঝাঁকে টিয়া পাখি আসিয়া গাছে 

বসে, পাতার আড়ালে ডালে ডালে দোল খায়, টে" টে করে। চাদের আলো, শীতল চন্দন, স্ুখ-স্পর্শ 

মুক্তার হার কিংবা! পঞ্চজমালা বিরহের তাঁপ উপশম না করিয়া বরং ঘিগুণিত করে; যেহেতু রবিপ্রিয়া 

আপ বাদী পিল কক আলাপ সপ 

২, বড়ধতু বর্ণন। 
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কমলিনী সংসর্গদোষে জালাদৃপ্তা, মহাবিষের অগ্রজন্না শশীকলার শীতরশ্মি বিষদিপ্, ভূজঙ্গালিঙ্গিত হরিচন্দন 
বিরহরোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা বিষ, লবনা ম্বপোধিত মুক্তীফলের স্পর্শ কন্দর্পবাঁণের ক্ষতের উপর ক্ষারি প্রক্ষেপ মাত্র। 

বর্ষ! নামে, কিন্তু প্রিয়তম ফিরে না; প্রাবুটের ঘেরঘটা আঁধার মনে দিগুণ নিরাঁশার সঞ্চার করে। 
মেঘসমাগমে ধরিত্রী অভিনব অভিসার-সঙ্জায় সাজিয়াছেন। ধরাবধূর অঙ্গে ইন্দ্রগোপ-খচিত [ বর্ধার 

লালপোকার ঝ।ক ] রক্ত দুকুল? শুভ্র কর্দম-লেখ। কপোলে চন্দনপত্রক রচনা; কদম্বপুপ্ শ্যামাঙ্গিনী বন্থধার 
দেহম্থরভি। আমি রাত্রিকে মনের কথা! শুনাইয়! বলি, হু যাঁমিনী ! ছুঃখের দিনে তুমি চতুগুণ বাড়িয়া 

থাক, কিন্তু সখের সময় ছোট হও ।” 

বর্ধার জল পথিপার্থের জলাশয় ভাসাইয়া পথঘাট ডুবাইয়াছে, পথচারী পায়ের জুতা হাতে লইয়! 
চলিতেছে; ভর] নদী দুস্তর খরশ্রোতা। [ গৃহমুখী ] প্রবাসী চারিদিকে আট্্কা পড়িয়াছে। কাঁজের 

তাগিদে কাহরিও কোথায় যাইতে হইলে পায়ে হাঁটিয়! কিংবা ঘোড়ায় চড়িস্বা যাইবার যে! নাই, নৌকাই 

ভরস11:.* সাঁপগুলি গর্ত হইতে উঠিয়া পথ বিপদপস্কুল করিয়াছে" মশার ভয়ে গরুগুলি ভাঙ্গা জমিতে 

আশ্রয় লইয়াছে। 

অগস্ত্যোদয়ে শরংসমাগমে আকাশে, বাতাসে, সরোবিরে, নদীতটে সর্বত্র আনন্দের শুভ্রহাসি। মেঘমুক্ত 

আকাশে চন্দ্র-তারকার হাসি, জলাশয়ে উৎফুল্ল নলিনীর হাসি, নদীতীরে সঘন কাশবনের হাসি। গৃহস্তের 

ঘরে ঘরে রূপের খেলা, ক্রীড়ার লাশ্ত, সংগীতের আনন্দহিল্লোল। স্বামীসোহাগিনীগণ বিবিধ অলঙ্কারে 

স(জিয়! নাঁন| রংএর ছাপা শাঁড়ি পরিষ়! রাঁসনৃত্যগীত করিতেছে, ঘরে ঘরে ঢোঁলক বাজিতেছে, স্বীলোকেরা 

স্ব(মীর সঙ্গে সরোবরের শোঁভ। দেখিতেছে, যুবকেরা খেলিতেছে, বাঁলকেরা৷ খেলা দেখিতেছে। তরুণীগণ 

রূপের ঢেউ তুলিয়া, বিবিধ বাঁজন। বাজাইয়া» কুগুলাকারে নাচিতে নাঁচিতে অলিগলি ফিরিতেছে। 

দীপাবলী অমাবশ্তায় গ্ীলোকেরা দীপ দান করে, নৃতন দীপ জালাইয়! ঘর সাজায়, বিবিধ ভঙ্গীতে 

“বহুবিধ কুটিল তরঙ্গে শোভমান্ কৃষ্ণা্ধর” [ শাড়ি? না লেহেঙ্গা ?] পরিধান করে) সীমস্তে সাদা ফুলের 

মাল] পরিয়! রুষ্ণবসনা সুন্দরীগণ কষ্ণপ্রস্তর নিমিত তোরণের শীর্যদেশে চন্দ্রোদয়ের বিভ্রম স্বষ্টি করে ।-. 

হে পথিক ! যে দেশে প্রিয়তম প্রবাস করিতেছে সেই দেশের চাদে কি জ্যোঁৎ্া নাই ? হংস পদ্মবীজ 

ভক্ষণ করিয়া সেই দেশে কলরব করে না? কেহ কি মধুর স্বরে স্থললিত প্রাকৃত ভাষায় বাঁক্যালাপ 
করে না? কিংবা প্রত্যুষে শিশিরসিক্ত সঘন কুস্থম-স্থৃষম! চতুর্দিক গন্ধে মোদিত করে না? 

উৎকণ্ায় অধীর চিত্তে অপেক্ষা করিতে করিতে কুয়াসার [ ওড়না ] উপঢৌকন লইয়! হেমন্ত উপস্থিত 
হইল। এই খতুতে প্রসাঁধনের জন্য শ্ৈরন্ধীগণ অভিসারিকাঁর জন্য কপুরের সহিতন্চন্দন পিষে না, অধর ও 
কপোঁল রাগের সহিত মোম মিলায়। লোকে এই সময়ে কন্তরীর সহিত চাঁপাফুলের তেল সেবন করে, 

জায়ফলের সঙ্গে কপূর কিংবা স্থপারির সহিত কেয়! ফুলের নিধাস [ কেওড়া ] তাম্থুলবিলাপীরা বর্জন করে। 
রাত্রে স্বীলোকেরা ছাঁদে বিছানা করে না, ঘরের বারান্দায় শুইতে আরম্ভ করিয়াছে ।.. দৈর্ঘ্যে হেমস্তের 

দিন অনুষ্ঠ পরিমাণ) কিন্ত অভাগিনীর পক্ষে এ হেন একট! দিনও যেন ত্রদ্মার একটি যুগ ।:.. [ প্রিপ্তমের 
প্রতি ]রে মূর্খ! খল! পাপী! তবে কি তুই আমার মরণের খবরের জন্ত বসিয়া! আছিস? 

শীতকাল আসিল; কিন্ত ধূর্ত প্রণয়ী ] এখনও দূরে দূরে ঘুরিতেছে। শীতের কন্কনে দম্কা বাতাসে 
গাছে পাতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পাঁখিও নাঁই, বাগানে ফুলের কেয়ারী আধমরা হইয়া খা খা করিতেছে । 



২৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

লুন্ধ প্রণয়ীজনকে শিলাশীতল কেলিগৃহে বসাঁইষা| রাখিস বিলাসিনীগণ অগ্রিগহে তাপ সেবন করে। 

মছ/পাঁয়ীরা মগ্পান ত্যাগ করিয়াছে । এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্যে স্থবাসিত “রস” [ইক্ষুরর?] পান আরম্ত 

করিয়াছে । যাহারা রসিক তাহারা অর্প।বর্ত [আধপেড়া ] ইক্ষুরঘ সেবন করিতেছেন। সীমস্তিনীগণ 
কুন্দচতুর্থা তিথিতে বাঁপর শ্যারচন। করিতেছেন [বিবাহবাধিকী উদ্যাপনার্থ?]। কোনো রমণী খতুরাঁজ 

বসন্তের জন্মদিনে [ মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ] দাঁন দিতেছেন। 

মাদৃশা! মুগ্ধী অভাগিনী প্রিক্তমকে ফিরাইয়া! আনিবার আঁশান্ব “মনোদূত” পাঠাইয়াছিল। [হতভাগা ] 
মন আমার কাঁজ ভুলিয়া প্রি্তমের কাছেই পড়িয়! রহিল! কাঁনকাটা গর্দভীরত মতো! আমি এখন 

অন্থশে চন! করিয়া মরিতেছি [ প্রিয়তম মনটাকে ভাগাইয়া লইলেন, লাভের বদলে ক্ষতিই কপালে রহিল ]। 
বনের ঘাস প্বস্ত জালাইয়া শীত অবশেষে বিদায় হইয়াছে । বিরহিণীর ধুমায়মান মদনাগ্রিতে মলয়সমীরণ 

নিরন্তর ফুৎকার দিতেছে।-....* বৃক্ষসমূহ মধুমাঁস-লক্ীর জন্য নবকিশলয় শয্যা রচনা করিতেছে; ভ্রমর 
মুহুগুরনে বসন্তের আগমনী গাহিতেছে। শ্বেতরক্ত পুস্প-লাঞ্রিত বিচিত্রবসনা কামিনীগণ সহীপরিবৃত1 হইয়া 

বসন্তসংগীতে মাতিয়৷ উঠিয়াছে। ঘনসম্নিবিষ্ট কণ্টক পত্রান্তরে প্রচ্ছন্ন কেতকী-কোরকের গন্ধে আকৃষ্ট রসিক 

ভ্রমর বিফল চেষ্টায় ক্ষোভ ভরে গুন গুন করিতেছে, কেষা পাতার কাঁটার পাখা ক্ষত-বিক্ষত হইলেও মরিয়া 
হইয়া আবার পথ খুঁজিতেছে। রসলুন্ধ যথার্থ প্রেমিক ঈপ্সিত প্রাপ্তির পথে দেহবিসর্জন করিতে কুন্ঠিত 
হয় না, প্রেমের [ কাঁমের ? ] মোহে পাপকে পাঁপ মনে করে না". 

বসন্ত খতুতে বাড়বাগ্রির উত্তাপে সমুদ্র আকুল হইয়া গর্জন করে, ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল ও ছূর্বার তরঙ্গবিক্ষু্ 
হইয়। উঠে। তবুও লাভের আশায় বণিকেরা ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়! সমুদ্রযাত্রা করে। প্রেমের দুর্গে 

স্থরক্ষিত আমার স্বামীও নিয়ে নিরাপদে বাণিজ্য [ সামুদ্রিক ] করিতেছেন ।:.. 

শিমুল গাছ লালে লাল হইয়া গিয়াছে যেন গাছের উপর রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । পলাশ সাক্ষাৎ 

“পলাশ” [ মাংসাহারা রাক্ষস ] হইয়াছে, সর্জিনা [ সইজন্] অন্থখের কারণ হইয়াছে." অশোক বৃক্ষকে 

“অশোক” নাম মিথ্য। দেওয়া হইয়াছে, ক্ষণেকের জন্য উহ! বিরহিণীকে শে।করছিত করে না; [মাঁধবীলতার] 

“সহকার” [ আমবুক্ষ ] বিরহবিমদ্দিত অঙ্গলতাকে আশ্রয় [হিঃ সহরা ] দের না... নিবিড় নিরস্তর পল্ীবন্িগ্ধ 

পটল উন্নতণীর্য আত্রবুক্ষসমূহ আকাশে বসন্তশ্রীর জন্য আসন পাতিয়াছে। কষ্চকোকিল “সর্তক” 

[ আম্র?] বৃক্ষের উপর বসিয়৷ ভরতমুনির শিষ্তের মতো বিশুদ্ধ তানলয়ে গান ধরিয়াছে। বসন্ত আসিয়াছে; 

শুকদম্পতি স্থখের আশায় নাচিয়া নাচিয়া নীড় নির্মাণ করিতেছে । যৌবনমদমন্তা তরুণীগণ লান্তচেষ্টিত 

অঙ্গভঙ্গি করিয়! চতুষ্পথে “চর্চরী” [ হোলির নাচ] নৃত্যে মাতিয়াছে; তাহীদের মেখল।লন্বিত কিঞ্ষিনী 
সমূহ হাততালির সহিত তাল শিলাইয্া রুণুঝুণু ধ্বনি করিতেছে". 

পথিক ! অতিছ্ুঃখে আমার মুখ দিয়া যাহা কটুক্তি বাহির হইয়াছে এ গুলি বাদ দিয়া বিনয়-সন্দেশ 

প্রিপ্লতমকে এই ভাবে নিবেদন করিবে যেন তিনি রাগ না করেন।” 

৩ লোককে গু'তাইবার জন্ক এক গর্দভী এক জোড়া শিং প্রার্থনা করিয়া! পিতামহ ব্রন্দার নিকট ধর্ণা দিয়াছিল। পিতামহ তাহাকে 

শিং দিলেন ন।; অধিকস্ত তাহার দুই খান। কান কাটিয়। রাখিয়। বিধায় দিলেন । গ+ভী হায় হায় করিতে করিতে ফিরিয়। আঙিল। 

পরে অবস্ঠ ব্রহ্ম তাহাকে ডবল সাইজের দুখান| কান খয়রাত করিয়াছিলেন ।-_ ইতি পশ্চিম ভারতীয় পৌরাণিকী শ্রুতি। 
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নায়িকা পাস্থদূতকে বিদায় দিয়া ঘরমুখী হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে রাস্তার মোড় ঘুরিতেই দেখিতে 

পাইলেন তাহার স্বামীও বাড়ির দিকে আসিতেছেন । 

ক্ষণীর্ধের মধ্যে নায়িকার যেমন অচিন্ত্য মহতী সিদ্ধিলাভ হইল, ধাহাঁরা এই “রাঁসক” পাঠ কিংবা শ্রবণ 

করিবেন তাহাদেরও অনুরূপ কাঁধসিন্ধি হউক! অনাদি অনন্ত অনাগত কাঁলের জয় হউক্ ! 
(ক) “বিজয়নগর" কোথায়? 

সন্দেশরাসক প্রেমগাথার নায়িকাকে কবি বলিয়াছেন, “বিজগ়নগরের কোঁনে। এক বররমণী”। কিন্তু টাকাকার 

বিজয়নগরকে “বিক্রমপুর” করিয়াছেন__ “সা! বিক্রম পুরা কাচিদ:রনাধিকা”। টাকাকার কেন ইহা 

করিলেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ( ১৪০৮ শ্রী: ) লক্ষমীচন্দ্র নামক জন সাধু সন্দেশরাসকের প্রথম 
টাকা লিখিয়াছিলেন। তিনি পরিক্ষার ভাবে বলিয়। দিয়াছেন যে, এই কাব্যের কোনো! বৃত্তি টীকা ইত্যাদি 

নিজের চোঁখে দেখেন নাই ; কিংবা কোঁনো গুরুর নিকট হইতে এই কাঁব্যের পাঠ গ্রহণ করেন নাই ? কিংবা 
্বয়ং গ্রন্থকার মুখে এই কাব্যের পাঠ 'এবং ব্যাখ্যা শুনিবার স্থযোগও তাহার ঘটে নাই । ক্ষত্রিয় গাঁহড়ের 

মুখে এট কাব্যের ভাবার্থ যাহা কবি শুনিয়াছেন উহাই ঠিক তেমনি রাঁখিয়াছেন |... কোনো দোঁষ ভুল 

ভ্রান্তি যদ্দি কিছু টীকায় ধরা পড়ে এ গুলির জন্য দোষী তিনি নহেন, সত্যমিথ্যা গাহড় ক্ষত্রিয়ই জানেন। 
স্থলতান ফিরোজ শাহর রাঁজত্ব কালে ( ১৩৫১-১৩৮৯ শ্ীঃ) পূর্বপাঞ্জাবে হিসাঁর ছুর্গ ও শহর নিখিত 

হইয়াছিল। এই হিসার ছুর্গে বি. ১৪৬৫ [ ১৪০৯ খ্রীঃ] বুধবার শুক্াষ্টমী তিথিতে লক্ষমীচন্ত্র কাব্যের 
অবচুরিক1 নামক টাকা রচনা সমাপ্ত করিয়া ছিলেন | 

লক্ষ্ীচন্ত্র ও তীহাঁর উপদেষ্টা গাহড় ক্ষত্রিয়ের সময় উত্তর ভারতে কোনে! বিজয়নগর ছিল না, 

দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন বিঙয়নগর তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। “রাসকের” কবি মুূলতান ও কাম্বের মধ্যবতী 
বিজয়নগর নামক স্থনি কোথায় পাইলেন? স্থতরাং তাহারাই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়া বিজগ্বনগরকে 

বিক্রমপুর করিয়াছিলেন । এই বিক্রমপুর কোথায় লক্ষ্মীচন্দ্র স্পষ্ট বলেন নাই। আর একদফা অত্যন্ত 
আধুনিক হিন্দীগবেষণাঁয়্ এই বিক্রমপুর জয়সলমীর রাজ্যের অন্তর্গত বিকুমপুর হইয়া! গিয়াছে। 

সন্দেশরাসকের আবিষ্র্তা এবং এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সম্পীদক মুনি জিনবিজয় সরি লক্ষমীচন্দ্রে 

টীকা “বিক্রমপুরাঁৎ” এর উপর তশ্য টীকা করিয়াছেন। তাহার মতে এই “বিক্রমপুর” জয়সলমীরের অন্তর্গত। 
ঘিতীয় সংস্করণের যুগ্ম সম্পাদকও উহাই মানিয়া লইয়াছেন। এই কাব্যের রচনা কাল মুনিজী সিহাবুদ্দীন 

মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্বে অন্নমান করিয়াছেন। এই অন্রমান সমর্থন করিবার পূর্বে 
ত্রিপাঠীজী জয়সলমীরের হিন্দী ইতিবৃত্তের পাঁতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জয়সলমীরের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা বিকুমপুর বনজঙ্গলের মধ্যে এক পরিত্যক্ত স্থান ছিল। 

আমীর তৈমুর তোগলক্ সাম্রাজ্যের ছায়ালোপ করিবার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাও কেলন 
(বিপু কেল্না ভাটি শাখার আদি পুরুষ )* এই বিকুমপুর পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্থতরাং 

০০০ 

৪ বিকুমপুরের দূর জয়মলমীর শহর হইতে ৭* ক্রোশ উত্তর দিকে; বিকানীর হইতে ৪* ক্রোশ পশ্চিমোত্তর এবং মারবাড় রাজ্যের 

ফলোধি পরগণ। হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্ধে। মুলঙান হইতে বর্তমান বাহবলপুর রাজ্যের অন্তর্গত দেরাবল নামক স্থানের 

[ বিকুঁপুর হইতে ৬* ফ্রোশ উত্তর-পশ্চিষে ] উপর দিয়! বিকানীর ও জয়সলমীর রাজ্যের সহিত বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে বিকুমপুর 

অবস্থিত। [দ্রঃ নৈনসী খ্যাত, ছ্বিতীয়ভাগ পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫ ] 



২৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

দেখা যাইতেছে, বিকুঁপুর টীকাঁকার লক্ষ্মীচন্ত্রের সময়ে (১৪০৯ ইং) সম্ভবতঃ সমৃদ্ধ ও স্থপরিচিত হইয়া 

উঠিয়াছিল। লক্মীচন্দ্রের “গাঁহড় ক্ষত্রিয়” কবি অদ্দহমাঁথের বিজয়নগরকে বিক্রমপুর করিয়া গোলে- 
হরি-বোল দিয়াছেন, যেহেতু উত্তর-ভারতে কান্ধে ও মুলতানের মধ্যে বিজয়নগর নামে কোনো শহর কোনো 

কালে ছিল না। আধুনিক পণ্তিতমগুলী হয়তো কোনো মানচিত্রে মূলতাঁন হইতে কাম্ধে প্যস্ত সোজা 

লাইন টানিষ়। দেখিয়াছেন উহা! জয়সলমীর রাজ্যের উপর দিয়াই যায়, এবং এই জন্তেই বিক্রমপুর সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, উহা! আকাশমার্গ ; মূলতান হইতে কান্বে যাইবার 

হাঁটা পথ আদৌ কোনো কালে জযবসলমীর রাজ্যের ভিতর দিয়া ছিল না। সেকালে সার্থবাহগণ 
বিকুমপুর পৌছিয়া কোনো দল বিকাঁনীর-ন।গোরের দিকে, কোঁনে!। দল জয়সলমীর হইয়া মারবাড় রাজ্যে 
যাইত। ফিরিবার পথে বণিক ও যাত্রীগণ অমরকোট [ জয়সলমীর হইতে ৯০ ক্রোশ পশ্চিমে ] ও 

সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়া মূলতানে ফিরিত। মুলতান হইতে কান্দে যাওয়ার প্রধাঁন পথ__মুূলতান-_ রোহ্রী 
[ সিন্ুপ্রদেশ ] অমরকোঁট-- বড় রণ ( (৮96০1: [২1100 01 7111017) পার হইয়া রাধানপুর-_ রাঁধানপুর 

হইতে ছোট রূণ পার হইয্বা সৌরাষ্ট্রগুজরাটের ঢোল্কা_ দক্ষিণ দিকে কান্ছে উপসাগরের তীরে কান্ে বন্দর । 
১, মুলত।ন-- বাহবলপুরের ম রুভূমি-_ভাট্নের-.হিসার-_দিলী। 

২. মুলতান-_দের(বল--বিকুমপুর--জয়সলমীর | 

৩, মুলতান--উছ শহর-_রোহ রী (দিন্ধু প্রদেশ )-_-অমরকোট-_রাধানপুর- _টোল্কাঁ-কান্ে। 

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য সমালোচকগণ কবি-কল্পিত বিজয়নগরকে জয়সলমীরের বিক্রমপুর ভ্রম করিয়া 
কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা-সরম্বতীকে উট-পাঁখির উপর বসাইয়াছেন। নায়িকার 
বিলাঁপে ও ফড়খতুবর্ণনাঁয় রাঁসকের কবি যে স্বজলা সফলা! প্রকৃতির ছবি তআকিয়াছেন উহা পূর্ববঙ্গ কিংবা 

লাট?গ্রর্জর ভূমির বর্ষণ-মুখরা হাস্তময়ী প্রকৃতির ছবি হইতে পারে; রাঁজপুত মরুস্থলীর উদাসিনী প্রকৃতির 

করুণাবিমুখ কঠোরতাঁর লেশও উহাতে নাই | রাঁসক-কাঁব্যে বিজয়নগরের যে সমাঁজচিত্র প্রতিবিষ্বিত 

হইয়াছে উহা মারোস্বাড়ী কিংব! বাঙ্গালী সমাজ নহে । এ সমাঁজ স্থৃবিলাসী এশ্বশালী গুজরাটা সমাজ) 

যে সমাঁজের লাট-নারী বাৎ্ন্তাঁ়নের কাল হইতে রতোতৎ্সবে নৃত্যপরায়ণা| ছিল, এবং এই যুগেও যেখানে 

নিত্য রাস ও গর্বা নাচ লোৌকজীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে । পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন 

যে রাঁসকের নায়িকার দেশে বালু নাই, উট নাই, অন্নজলের ছুভিক্ষ নাই, ছাগল ভেড়ার পাঁল নাই; 

স্ীলোকের পরণে ও গায়ে মোটা কম্বল নাই, মাথায় জলের কলসী ও হাতে হালকা কুড়াল নাই। এহেন 
দেশ কেমন করিয়া ধূ ধূ মক্ুর বুকে রাঁসক-কাব্যের বিক্রমপুর হইতে পারে? ইহাঁর পরেও যদি কেহ কুতুহলী 
হইয়া “বিজয়নগর” কোথায় জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমরা বলিব যেখানে নির্বাসিত যক্ষের 
অলকাপুরী সেইখানে-_ভাঁরতবর্ষের মানচিত্রে নহে। 

কাব্য-নাটকে কিংবা লোঁকগীতি-প্রেমগাঁথায় ব্যক্তিসত্বা, স্থান ও কালের অনুসন্ধান রামের হেম-মবগ 

অন্বেষণ, ইহাতে ব্যাঁপৃত হইলে “ধীয়োহপি পুংসাঁং মলিনীভবস্তি”। স্থতরাঁং মুনিজী-র মতিভ্রম এই ক্ষেত্রে 
অস্বাভাবিক নছে। 

রা পপ পাট পা পপ জী 

৫ মধ্যযুগে মুলতান হইতে পূর্ব, পূর্বস্দক্ষিণ এবং দক্ষিণ দিকের প্রধান বাণিজ্যপথ। 
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কাব্য ও জীবনজিজ্ঞালা : গ্যেটে 

শ্রীদেবব্রত সিংহ 

ভূমিকা 

কাব্য ও জীবন, সাহিত্যসাঁধনা ও জীবনানুশীলন-_-এ ছুষের অন্তরঙ্গ সন্নিকর্ষ প্রতিভার লক্ষণ হিসাবেই 
স্বীকৃত হত যে যুগে, সে যুগ প্রায় অতিক্রান্ত । তাই “কাব্য জীবন-প্রত্যক্ষের বোধগোচর সারমর্ম” ১ এমন 

সংজ্ঞানির্দেশ আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসায় কতটা গৃহীত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে ধার এই 
উক্তি, জর্মানীর কবি প্রতিভার সেই শ্রেষ্ঠ পুরোঁধা গ্যেটের আপন কাব্যসাঁধনা ও প্রতিভার মর্সান্ুশীলনে উক্তিটি 

যে একটি ুত্রস্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কারণ গ্যেটের কাব্যের তথা সাহিত্যসাধনার ক্রমঃ-পরিণতিতে 

ও বিপুল ব্যান্তিতে আস্তর জীবনের পদক্ষেপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভূয়োদর্শন আর জীবনচধ! এসে সমাহৃত 
হয়েছে নিবিড় জীবনবোঁধে, এবং তার সাথে অঙ্গীকরণ ঘটেছে স্থপরিণত বিশ্ববীক্ষণের__- অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাবীর ইউরোপীয় যুগমানসের সার্থকতম অভিব্যক্তি, জর্মানীর কবিশ্রেষ্ঠ যোহান্ হ্বোল্ফ্গাং গ্যেটের 
( ১৭৪৯-১৮৩২ ) মধ্যে। 

ইউরোপীয় রেনেনীসের এতিহ্গত 'সাঁবিক প্রতিভার ( 012159799] ৫6185 ) অন্তিম প্রতিভূ গ্যেটে। 

পরিপূর্ণ জীবননিষ্টা, জীবনের সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন, বহুবিচিত্রের রঙসাম্বাদন, অথচ সার্বজনীনতার মধ্যে বিচিত্রের 

অনুসরণের মধ্যে একোর স্থুর-উক্ত সাধিক মানসের এই লক্ষণ। এই সাধিকতার দাবী গ্যেটে-প্রতিভায় 
পুরোমাত্রায় রয়েছে। তার আত্মপ্রকাশের ধারা বিচিত্রগ্রামী হয়েছে, বহুমুখী পরিচয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমুদ্ধ ও 

মহীয়ান্ হয়েছে । তিনি কবি, “ফাউস্ট” মহাঁকাঁব্যের রচয়িতা আবার তদানীন্তন অভিজাত শাসনতন্ত্র 

হবাইমারের রাজসভায় তার প্রতিষ্ঠা। তিনি রাজনীতিবিদ ও শাসন-পরিচাঁলক ; তিনি বিদগ্ধ, তিনি আবার 

বৈজ্ঞানিক । জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞতার ধারার স্ত্রপাঁত হল ইউরেপে উনবিংশ 

শতাবীতে গ্যেটের উত্তরযুগেই । গ্যেটের আপন কালেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভাগ ও আবিফার 

এতটা বিস্তার লাভ করে নি যে, বিজ্ঞান ও কাব্যের ব্যবধান অনিবার্ষ ও দুর্লভ বলে স্বীকৃত হবে । 
প্রাণশক্তির ও মানসিক সজীবতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি যে মান্থষের মধ্যে ঘটেছিল, তারই মধ্যে মিলেছিল 

অনন্য কবিপ্রতিভা যুগাবগাহী মননশীলতা, রাজনীতিজ্ঞের বিচক্ষণতা এবং বিজ্ঞানীর অন্ুসন্ধিৎসা। আধুনিক 
ইংরাঁজ কবি স্টীফেন স্পেগ্তার যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন : “[২2৮91 0090. 075 18550 [3510919921306 

5910109) 0106 10181) 52 6112৮ 0৮০9605 ৪.9 005 01750 200 8150 6116 1950 ০০121191266 

[)006110 1001510091”| বিশেষত বিজ্ঞানোচিত বস্তনিষ্ঠ প্রত্যক্ষান্রসারী মন এবং কল্পনাশ্রয়ী স্বজ্ঞানিষ্ঠ 

অধিরোহী মন-_ এ দুয়ের এমন সার্থক সহ-অবস্থান গ্যেটের পূর্বে এবং পরে কোনো কবি মনীষীর মধ্যে ঘটেছে 
কিনা সন্দেহ। 

প্রশ্ন উঠতে পারে : গেটের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে উল্লিখিত রেনেসসধ্মী সনাতনী স্থস্থিতি কি জন্মসিদ্ধ? 

১::01000102156 91801101065 06501760067 14010511961601310176,-গোটে-সংলাপের রীমার (23161161) কৃত 

উদ্ধৃতি। 



২৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

না তার জীবনবোধেরও ইতিহাস রয়েছে-_ জীবনের বহুবিচিত্র উপাদানের সংঘাঁতে জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশ 

রয়েছে? পিদ্ধ পুরুষের দৈবান্ুপ্রেরিত উপলব্ধি বলে যদি এক কথায় গ্যেটে-প্রতিভাকে-_ তথা যে-কোনো 
প্রতিভাধর পুরুষকে-_ মেনে নেওয়া না হয়, তবে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-পরিচয়ের ধারাকে অনুসরণ 

করে গ্যেটের জীবনবেদের পর্যালোচনা করাই সংগত । কারণ সব সাধিক প্রতিভার ক্ষেত্রেই যেমন, তেমনি 
গ্যেটের ক্ষেত্রেও তার সর্বাহুগ্রাহী পরিপুর্তি সাধন করতে সমগ্র জীবনকালের বিস্তারের অপেক্ষা করেছিল । 
আর গ্যেটের জীবনের ব্যাপ্তি ছিল স্থদীর্ঘ আট দশক ধরে। এই প্রসঙ্গে গোটের পরম অন্নধ্যায়ী এ যুগের 

ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল এঁতিহ্ের সম্ভবত শেষতম অন্ুস।রী টমাস মান-এর উত্ভি উল্লেখযোগ্য : ২ 
“গ্যেটের অনেক সময়ের প্রয়োজন হ'তো সব কিছুর জন্য। তার জীবনটাই ছিল স্থায়িত্বের পটভূমিকায় 

পাতা । গ্যেটের স্বভাবগত কাল-তিতিক্ষাকে এমন কি আলন্য ও দীর্ঘস্ত্রিতা বলেও মনে করা হয়েছে। 

আমাদের এযুগের স্বভীবন্থলভ ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার সাথে এই ঞুব মন্থর জীবনান্ুশীলনের পার্থক্য সহজেই 

লক্ষ্যগোচর হয়। তবু জীবনশিল্পী গ্যেটের সংক্ষুব্ধ চেতনাতেই আবার প্রকট হয়েছে এই দুরন্ত সত্য 

( 'ফাউস্টে হবাগআারের মুখে ): শিল্প স্দূরপ্রসারী আর সংক্ষি্ আমাদের জীবন। (47)16 10215 19 
12101, 0110. 15012 150 0256] 15619610% )1 

নিের সমগ্র শিল্পকে ও স্ট্টিকে গ্যেটে এক স্থদীর্ঘথ আত্মচরিত বলে অভিহিত করেছেন । নিজের জীবনের 

বিভিন্ন পধায়ের খতুপরিবর্তনে মূর্ত হয়ে উঠেছে আস্তর জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন । প্রথম স্থজনী পযায়ের 
যে স্বতংস্ফুর্ত দুর্বার আত্মপ্রকাশ তা ক্রমে অপস্যত হুল জীবন-পরিক্রমার সাথে সাথে, এবং পরিণতিলাভ 
করল নিবিড়তর চেতনা ও আত্মসংহৃতিতে। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা “তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ” 

(1015 [51160 155 1010£611 ড/০107575) এবং আদি যৌবনের কবিতা ব্যক্তিগত সংক্ষোভ 

ও রোমাট্টিক জীবনদৃষ্টিরই অভিব্যক্তি ছিল। এই নবীন জীবন ক্রমে ক্রমে সংহত হল পরিপক স্বস্থিত 
জীবনবোধে। তাই গ্যেটের চল্লিশোত্তির জীবনে ক্রমশ যেন জীবনই তার কাবোর বিষয়বস্ত হয়ে দীড়।ল। 
স্পেগ্ার এই প্রসঙ্গে বলেছেন : “& [250 015 1106 10965 1015 1960 7 80651, 1015 21570055 

₹/7065 1015 1106 1৮৩ 

গোটে-প্রতিভাক় কাব্য ও জীবনের এই পরম্পর-প্রতিফলনের ধারাঁকে অনুশীলনের প্রয়াসে বিভিন্ন 

পর্যায়ে তার জীবনদর্শনের অভিব্যক্তির ক্রমস্বয়ী সুত্রকে অনুসরণ করা প্রয়োজন । সে নুত্রের অনুসন্ধান 

মিলতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসার আধার বিশিষ্ট-লক্ষণ-ধর্মী কয়েকটি কবিতাঁয়। আপন 

বিশ্ববীক্ষণের ( ড/1091550178110175 ) কোঁনো তাত্বিক ব্যাখ্যানে গ্যেটের অন্ভূতিনিঠ কবিমানস 

স্বভীবতই প্রবৃত্ত হয় নি, কিন্তু তাঁর স্থজনী সাহিত্য থেকে সে বীক্ষণ উদ্ধার করা কিছু দুঃসাধ্য নয়। 

আদি পর্ব 

স্বতংস্কুর্ত প্রাণশক্তির ও আবেগপ্রবণতার চুড়াস্ত রূপ যেন তরুণ গ্যেটের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল । কবির এই 

নবীন মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্যেটের উত্তরস্থবী জর্মান কাব্যের রোমাঁটিক ধারার চূড়ান্ত প্রতিভ্ হাইনে 

২ আরষ্টব্য £ 71001795 1107011, 15610618179. 016596 ৫6£ 21615651 (4885859 ০৫ (76 [09508৫59১), 

9651011611 919613001, 1176000001012) 01696 5118108 ০৫ ০০৪:৪১৮ 



কাব্য ও জীবনজিত্ভাসা : গ্যেটে ২৫৭ 

বলেছেন : 91] 50151050210 20612 11017 010৮0 60 605 7 & 10671101160 ৮7101) 212190100, 

2 26175 81010105 50701119 আ1617 006 21125 06205851651” তার এই সময়ের সাহিত্যস্থঠিতে দেখি 

প্রাণধর্মের অকু অভিব্যক্তি ও অকৃত্রিম আবেগময়তা। অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রথম ম্ফুরণে 
নিজের মধ্যে অনন্ত ক্ষমতার নেশায় যেন উন্মত্ত এই তরুণ। 

প্রথম যৌবনের দুরন্ত স্পর্ধ! ও আবেগ স্বকীয় লক্ষণে প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটে-প্রতিভাঁর বিকাশের আদিপর্বে 
একটি বিশিষ্ট কবিতায় । মান্থষের সমস্ত বৃত্তির পরিস্ফুরণের যে স্থবর্ণ অধ্যায়, যখন মনের দুর্বার ক্ষুধা, 
অন্তরের অনন্ত তৃষ্ণা পৃথিবীকে জীবনকে জানবার জন্য, ভোগ করবার জন্য, আত্মসাৎ করবার জন্য ছুনিয়ার 

বিচিত্র রসভাগার__ তারই প্রমন্ত আবেগ মূর্ত হয়েছে এই অপূর্ব বলিষ্ঠ কবিতাটিতে । কবিতাটির নাম 
“প্রমীথিঘুস” (12190601615 )- প্রসঙ্গ বল! বাহুল্য ক্লাসিক্যাল। গ্রীক পুরাণের প্রমীথিয়ুস মাঁস্ষের 

কল্যাণের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে দেবতাদের অগ্নি আহরণ করে এনেছিলেন পৃথিবীতে, আর হয়েছিলেন 

দেবতাদ্দের অপরিসীম রোষের পাত্র। এই কবিতার প্রসঙ্গে গ্যেটে আত্মজীবনীতে বলেছেন : “প্রমীথিয়ুসের 

কাহিনী আমার মনে আবাঁর জীবন পরিগ্রহ করল।” 

প্রমীথিযুস অতিপাঁধিব দেবত্বের বিরুদ্ধে মানবতার চিরবিক্োহের জ্বলম্ত বিগ্রহ । যে বিদ্রোহী যৌবনের 

আঁবেগকে লক্ষ্য করে বলতে হয়, “এ যৌবনজলতরঙ্গ রোঁধিবে কে” তারিই এক বলিষ্ঠ চিত্র রূপায়িত করেছেন 

গ্যেটে প্রমীখিমুসের রূপককে সম্মুখে রেখে। গ্রীক দেবরাজ জীযুসকে (£€09) উদ্দেশ করে কবি শুরু 

করছেন : 

আবৃত কর তোমার আকাশ 
মেঘের বাম্প দিয়ে; 

শিশুর ভাতে ছিন্ন যেমন ঘাঁস- 

কৌশলে তব কাঁপে 
ওকের শীর্ষ গিরির শূঙ্গ আর। 

কিন্তু যৌবনের মেজাজ উদ্ধত, দৈব শাঁসনের তথা দৈব অগ্রগ্রহের তীত্র বিরোধিতায় মুখর | আপন 
শক্তির উপর অনু তাঁর বিশ্বাস, কোনো অলৌকিক শক্তির নির্দেশ সে মানতে নারাজ । স্পর্ধিত আহবানে 

কবি তাই ইঙ্গিত করছেন মাটির পৃথিবীর দিকে-_ যে পৃথিবী মাঁছষের ভোগ্যা, যাঁকে সে রচনা! করে নিয়েছে 

আপন খুশিতে, আপন ইচ্ছাঁয় ও প্রয়োজনে । 

ধরিত্রী সে তো আমারই লাগি, 

গেহ আমার রয়েছে সে তো জানি-_ 

রচেছ কি তুমি তারে ? 

আছে আমার ঘরের আগ্তনখাঁনি, 

সে শিখা তব ঈর্ষা জাগায় আমার পরে। 

দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত যৌবনের বিদ্ধপে কবি মুখর ; বলছেন : এ বিশ্বে দেবরাঁজের চেয়ে দীন আর 

কে আছে? যত শিশু আঁর যত ভিখাঁরীর দল মিলে প্রার্থনা আর মিনতির মধ্য দিয়ে দেবতাঁকে জিইয়ে 
১৩ 
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রাখে--তাদের নিবুদ্ধিতার তুলনা নেই। নিঙ্জের শৈশবকে মনে করে কবি বলছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে বোধ 
যখন স্পষ্ট হয় নি, তখন তিনি অগহায়ের মতো দেবতার করুণ! ভিক্ষা করতেন। আজ যখন আত্মপরিচয় 
ঘটেছে, তখন কবি বুঝতে পরছেন, দেবত। তো তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে দ।সত্বের কবল থেকে বাঁচান নি। 

“হে মোর জলন্ত হৃদয়, তুমি নিজেই কি সব সাধন কর নি? আর অক্্রতার বশে আয্মপ্রবঞ্চন! করনি কি 

সেই দেবতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ?” কেন তোমায় শদ্ধার্থ জানাই-_ এই জিজ্ঞসাঁয় কবির অন্তর 

বিক্ষুব, অসহিষ্ট হয়েছে তার মন অন্ধবিখাীসের বিরুদ্ধে। তীর প্রশ্ন তাই দেবতার কাছে! “তুমি কি 
ব্যথিতের বেদনা প্রশমিত করেছ? শাস্ত করেছ কি ক্ষুব্ধের অশ্রু ? 

কেবল বিদ্রোহী উন্মাদনাতেই কবির আত্মপ্রকাশ ক্ষান্ত হয় নি; প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপিত হয়েছে 
কবির মন। অবজ্ঞার ব্যঙ্গ নিয়ে দেবতাকে উদ্দেশ করছেন, “তুমি কি মনে কর জীবনকে অস্বীকার করি 
আমি, পালিয়ে যাই মরুভূমিতে__ সব স্বপ্ন সার্থক হয় না বলে? কবি উপসংহারে এই দৃপ্ত আশা প্রচার 
করছেন যে তিনি পৃথিবীতে থেকে গড়তে বসেছেন সেই অনাগত মাঁনবসমাঁজকে, যাঁরা তারই মতো কষ্ট 

পাবে, কাঁদবে, ভোগ করবে, হাঁসবে, অথচ দূকপাত করবে না সেই স্বর্গবাঁসা দেবতার দ্িকে।, 
মাত্র পচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত ( ১৭৭৪ ) এই কবিতাটি হ্ছজনোন্মুখ মনের স্বতিস্থাম্পুহা ও অপরিমিত 

আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর বহন করে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটে তার আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন : মাস্থষের 
অনৃষ্ঠ তাদেরই পক্ষে একান্ত বেদনাদায়ক হয় ধার্দের মানসিক ক্ষমত! অল্পবয়সে ও তাড়াতাড়ি বাড়ে। 
অন্যত্র গ্যেটে বলেছেন, প্রতি শিল্পীর মধ্যেই একট! গুঁদ্ধত্যের স্থর আছে, আর সেটা ছাড়া কোনো শিল্পী- 
প্রতিভাকে কল্পনা করা যায় নী। গ্যেটের এই শিল্পীজনোচিত ওদ্ধত্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টমাস মান 
এই অভিমত পোষণ করেছেন যে এর উদ্ভব হয়েছে কামজীবনে ও বৌদ্ধিক জীবনে গ্যেটের বিশিষ্ট ভূমিকা 
থেকে । কারণ এই ছুই ব্যাপারেই গ্যেটের অনন্যসাধাঁরণ তীব্রতা তাকে স্বভাবতই বিপ্লবী, এবং 
গতা ন্ুগতিকের অন্থবঙ্তনের পরিপন্থী করে তুলেছিল। অবগত এই মনে।ভাবের অত্যধিক একমুখীনতায় 
একরকম অন্স্থতারই উপক্রম করেছিল; আর তার মূলে ছিল একদিকে যেমন জীবন ও জগৎ সঙ্ন্ধে 
তরুণের অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, অপরদিকে আত্মকেন্দ্রিক ( তথ! জগংবিমুখ ) ভাবসর্বস্বতা। 

গ্যেটের প্রতিভা-বিকাঁশের আদিপর্বে এই বিদ্োহী-চেতনার পিছনে রয়েছে একটি পুরোমাত্রায় 
রোমান্টিক মন ও জীবনগতি। যৌবনে গ্যেটে একটি অতি-রোমাট্িকতার অন্থস্থ অবস্থা অতিক্রম করেছেন। 
এমন-কি তা তাকে নৈরাগ্ঠ, আত্মহত্যা ও উক্মন্ততাঁর উপান্তদেশে নিয়ে এসেছিল। হতাশার চূড়ান্ত 
অবসাদের মধ্য দিয়ে অনেক সময় এই কল্পনাবিষ্ট যুবকটিকে কাটাতে হয়েছে। এক ছুরন্ত মৃত্যু-বিলাসিতায় 
তার মন এসময়ে পীড়িত হয়েছিল । এইসব অভিজ্ঞতাঁই বোধ করি উত্তরকালে গোটেকে এই সত্যে উদ্দ্ধ 
করেছিল যে, যা ক্লাসিক্যাল ত স্বাস্থ্যের, এবং যা রোমাটিক ত। অস্ুস্থতারই পরিচায়ক |£ 

এই প্রসঙ্গে গোটের ব্যক্তিজীবনের প্রণয়-ইঈতিহাস ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার আদি পর্বের শ্রেষ্ঠ রচনা 
“তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ” স্বভাবতই আলোচ্য। গ্যেটের প্রণস্বপ্রতিভ! স্থবিদিত। কৈশোর থেকে প্রো 
প্স্ত জীবনের নানা পর্যায়ে--বিশেষত যৌবনকাঁলে-- গ্যেটে বিভিন্ন নারীর প্রেমে সাঁড়া দিয়েছিলেন, আঁর 
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তা থেকে আনন্দবেদনার বিচিত্র রসে সিঞ্চিত করেছেন আপন সত্তাকে: উজ্জীবিত করেছেন আপন 

মাঁনসলোক ।« গেটে তার আত্মজীবনী “10101760179 0170 ভা০170751৮ (29861 0190 7717 

1707৮ 1৮ 919 129 ) গ্রন্থে অপুর্ব বস্তুনিষ্ঠা সহকারে তার জীবনের প্রথম ছাব্বিশ বছরের ইতিহাস 

লিপিবদ্ধ করেছেন-- আর তাঁতে কিশোর বর্সস থেকে তীর বিভিন্ন প্রেম-কাহিনীও বিবৃত আছে। নিজের 

জীবনকথাঁর এত বিষর়ান্থগ প্রদর্শন-_ যেন নৈব্যক্তিক ইতিহাসেরই সমগোঁত্রীয়-- এত সত্ানিষ্টা বোধ হয় 

কবিমহলে বিরল; হয়তে! ইউরোপীয় মনীষী বলেই এটা সম্ভব হযেছে। বার্ধক্োর প্রান উপান্থদেশে এসে 

এই আত্মকাহিনীতে গ্যেটে যেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভূমিক1 গ্রহণ করেছেন-- আর আপন প্রতিভার বিকাশের 

প্রথম পর্ব শিল্পীর গঠনোন্ুখ পর্ধাধকে উপস্থিত করেছেন । জর্মানীর শ্রেষ্ট কবিপ্রতিভ। নিজেকে জগতের 

কাছে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াপী হয়েছেন, আর তাই ইঙ্গিত করেছেন তার শিল্পীসন্তার সংগঠনে ক্রিয়মান 

বিচিত্র প্রভাবরশির প্রতি । আম্মচরিতের হুমিকায় এ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য স্থম্পঃ্ট : জীবনচরিতের 

প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনে হয়, মা্ষকে তার কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো, আর দেখাঁনো কতটা] এই 

পরিবেশ তাঁর পক্ষে প্রতিকূল বা অন্থকুল হয়েছিল; কি করে তিনি তা থেকে জগৎ ও মানুষ সম্পকে 

একট| জীবনদর্শন গড়ে তুললেন এবং কি করেই বা তিনি শিল্পী কবি বা গ্রন্থকার হয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে 
মৃর্তভাবে উপস্থিত করলেন। 

যাই হোক্, যে গ্রন্থটি তঞ্ণ গ্যেটেকে প্রান রাতারাতি তদানীন্তন জর্মান সাহিত্যের পুরোৌভাগে নিয়ে 
এল, তার মৌলিক রচন।শৈলী ও আবেগ-মুখরতার জন্য, তা হল “তরুণ হ্বার্থারের ছুঃখ” (ডি লাইডেন 
ডেদ্ ইয়ুংগেন হ্বার্থার্স্)। আর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর পটভূমিক| রচিত হয়েছিল এই পর্যায়ে গ্যেটের 

জীবনে একটি অন্তরঙ্গ প্রশয়ব্যাপারে। সাধারণ এক ধর্মযঁজকের কিশোরী কন্তা ফ্েডারিকাঁর সাথে মধুর 
প্রেমের অধ্যায়টি তরুণ গ্যেটে যখন উভীর্ণ হতে চলেছেন, আনন্দবিহ্বল সাঁহচরধের পর বিচ্ছেদের বেদনা যখন 

ঘনায়মান, সেই আলো।-আধ।রি চি ন্তসংক্ষোভের মধ্যে এই রচনস্যির পরিকল্পন! গ্যেটের মনে উদয় হয়। 
তা ছাড়া এ সময়ে গ্যেটে পূর্বস্থরীদের সৌন্দ্যচিন্ত(র সাঁথে পরিচয় ল'ভ করতে গিয়ে উপলদ্ধি করলেন যে 

তাদের অনুভূতির পটভূমিকার সাথে নিজের উপলব্ধিকে মেলাতে পারছেন না। তখনই গেটের মধ্যে 

সেই অকুত্রিম অভীপগ্ম| জাগলো আপন বহিঃপ্রকুতি ও অন্তর প্রকৃতিকে অন্বীক্ষণ করবার, আর গভীর বিন্বয়ে 

সেই পরিচয়ের সম্মুখে মনকে মেলে ধরবার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তংকালীন জর্মান সাহিত্যে 

যে প্রেরণাপ্রধান ঝিড়ঝাপটা' আন্দোলনের (56911) 920 30৩95 ) পুরোঁধ| ছিলেন তরুণ গোটে, 

তারই পরাকাষ্ঠা হ্বার্থার রচনায় ( ১৭৭৪)। এই ঝড়ঝাপটা- যুগের মূলত ছিল-_জন্মগত এঁনীপ্রতিভা 
কোনো! প্রচলিত রীতি বা শৈলী অনুসরণ করে নী, নৃতন নীতি বা শৈলী তৈরি করে নেয়। 

হবার্থার-রচনাঁর পটভূমিকাঁর কথ! উল্লেখ করে গোটে তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন £: তিনি চাইলেন 

তীর আন্তর জীবনকে সব রকম বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে । আপনার পরিবেশী সবাঁইকে প্রেমের 
দৃষ্টিতে দেখতে, এবং মান্গষ থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণী পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করতে। 

€ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা রবীন্্রনাণের মতেরে। বছর বয়সে লেখা একটি প্রবন্ধ, “গ্যেটে ও তার প্রণষিনীগণ”-- বাংলা ১২৮৫ 

সালে কাতিক সংখ্যায় “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত-- যা থেকে রবীক্রনাথের তরুণ বিকাশমান কবিমানসের উপর জর্মান কবির 

প্রভাব অনুমান কর। অসংগত হবে ন!। 



২৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

এইভাবে প্রকৃতির সাথে বিশ্বচরাঁচরের সাথে যেন এক স্থরে বাঁধা হল তার অন্তরের তম্বী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 

কবিমানসে “দয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোঁলাকুলি'-- এই অনুভূতিতে 
অবগাহন যতটা সহজসিদ্ধ হতে পেরেছিল, হয়তো আরও ইহনিষ্ঠ ইউরোপীর কবির পক্ষে তা নিতান্ত 

সহজ হয় নি। নিবিড় মানবিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাঁরবেশে সংবেদনশীল মনে শুন্ততা এসে 
জমেছিল, অবসাদের মালিন্য ছিল। গ্যেটে আত্মকাহিনীতে সে কথার আভাস দিয়েছেন স্পষ্টই । 

তবু জীবনকুঞ্জের যে মধুররসে আপন চিত্তকে সঞ্ভীবিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরই উদ্দীপনা অন্তরকে 

জুড়ে ছিল। সাময়িক অবসাদ তাই তাঁর স্থজনী আত্মপ্রকাঁশকে ব্যাহত করতে পারে নি। আত্মগ্রানি 
ও বৈনাশিকতার মোহ থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত করলেন গ্যেটে, তার এই (প্রথম উপন্তাস ধচনা করে__ 

আর সেট। হল মৌলিক এক বিয়োগাস্তক রচনা ! 

সমসামঘ্বিক এক মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে গ্যটেকে এই রচনাস্ব প্রেরণ ও উপাদান যুগিয়েছিল সন্দেহ 
নেই। সে সময়ে ফাঙ্ষফুর্টে--গ্যেটে যে শহরে আজন্ম বাস করছিলেন-_ এক প্রতিষ্ঠাবান্ যুবক আম্মহতা] 

করেছিল বন্ধুপত্বীর প্রতি অন্ুরাগের ফলে। হ্বার্থারের আরৃষ্ট নিয়ে গ্যেটের যে বল্পন! হতিপূর্বেই ক্রীড়। 
করছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা রূপ পরিগ্রহ করল নাতিদীর্ঘ সেই প্রেমের ট্র্যাজেডির মধ্যে । 

কেবল রোমাঞ্চগীতি নয়, সবেদনশীলতাই হবার্থার গ্রন্থের মূলস্ুত্র, এবং এই অনুভূতির তন্ময়তা বিরহের 

স্থরে গাথা । গ্যেটের নায়ক একাস্তই রোমান্টিকন্বভাঁব ; যে স্থখের অঙ্ুলিসংকেতে প্রতিনিয়ত সে আস্থির 
হচ্ছে সে সুখ তার নাগালের বাইরে । সংসারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ এই যে, স'সার তাকে ভুল বোঝে। 

'আমাঁদের মতো! মানুষের ভাগ্যই এমন যে লোকে আমাদের ভূল বোঝে এই আত্মপীড়ণের বিপসে 

অহ্ংকেন্দ্রিক হ্বার্থার নিমজ্জমাঁন | 

এই রচনা গ্যেটের আন্তর জীবনে এক নৃতন অধ্যায়ে পদক্ষেপের সথচনা করল। আত্মকাহিনীতে এই 
প্রসঙ্গে গ্যেটে লিখেছেন : “আমি অনুভব করলাম যেন সাধারণভাবে আমি এক স্বীকারোক্তি করেছি, 

আর তার ফলে আবার যেন মুক্তি ও আনন্। পেয়েছি, এবং এইভাবে নূতন জীবন স্বর করবার যোগ্যতা 

লাভ করেছি । (1 0] ৪১ 16 [1790 10006 2 51619] 09110555100) 21)0 ৬/:15 ০০ 20016 

186 2110 11810199, 0110. 11511560170 10621101110 2115৬ 110০” )৬ বস্তত গ্যেটের আপন বিচারে 

তার সব-কটি সার্থক স্থষ্টিই__হবার্থার, টাসো, ফাউস্ট, হ্বল্হেল্ম্ মাইস্টার ইত্যার্দি__এক মহৎ স্বীকীরোক্তিরই 

যেন অঙ্গীভূত। অবশ্য হবার্থারের প্রকাশের পর গ্যেটের দেশে-এমন-কি ইউরোপের অগ্যঞ্জও, বিশেষত 

ফ্রান্সে কিছুদিন ধরে বুদ্ধিবাদী মহলে হ্বার্থার-স্থলভ “বিশ্ববেদনা” ( ৬৬ ০115011)1% ) প্রা একট! 

ঢঙে পরিশত হল-_ এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর, তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার যেন এক হিড়িক পড়ে গেল। 

সে সময়ে জনপ্রিয়তার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তরুণ লেখক উপভোগ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্যেটের 

স্বভাবমূলে তার প্রতি আকর্ষণ কমই ছিল। পপুলার প্রতিধ্বনির কথা বাদ দিলেও এই শক্তিশালী 
স্বকীয়তাব্যঞ্ক রচনাঁটির উৎকর্ষ নিয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তাকাঁলে বাঁদাহুবাঁদ যথেষ্ট হয়েছে । কিন্ত গ্যেটে 
নিজেই বলেছেন, সে সব জল্পনা তার স্থগ্টির প্ররুত তাঁৎপধ ধরতে পারে নি। সে তাপ তার আনন্দ- 

০ পি | ৯ লী পস্পপীপ পাশা ক 

৬ 0960১ 8204. 0706 (22 2005 910151005০1, 115 (মোজা, 05 8117518 উ- 920008), 
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বেদনাময় জীবনরসেই নিহিত আছে। হ্বার্থারের শ্রষ্টা সেই যুবক লোকসমাজের কোলাহলের অন্তরালে 

আত্মপরিপুর্তির ধাপে ধাঁপে নীরবে অগ্রসর হয়েছেন । গ্যেটের নিজেরই কথায়-_ প্রতিভ। পুষ্ট হয় নির্জনতায়, 
চরিত্র তৈরি হয় জনসংঘাতে ।' 

মধ্যপর্ব 

হবার্থারের বিশ্বলীন আবেগময়তায় ও প্রমীথিষুসের বিদ্রোহী উদ্দীপনায় যে মনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল, 

তার ভাবান্তর লক্ষ্য করি মানস বিবর্তনের দ্বিতীয় অধ্য।য়ে-_ পরিণত যৌবনের পবাযে। পুর্বোক্ত 

“ঝড়ঝাপটাঁর যুগ” গ্যেটের জীবনে মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। পরিপক্চ জীবনলিজ্ছ(সাঁর পথে এই 

গাঁচ বছরে কবি একট। ফলপ্রস্থ পর্ব অতিক্রম করেছিলেন আত্মিক বোঁঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। প্রতিভার 

স্বত:স্কৃতি এবং আঁবেগে ও অতিরাগে আত্মসমর্পণ _ ঝড়ঝাপটাযুগের এট মূলমন্ত্র মানবিক নিয়তির প্রশ্নে 
কবিচেতনায় কোনো তৃপ্তিদায়ক সমাধান উপস্থিত করতে পারে নি। ফলে আত্মিক নিঃব্ঘতার বোধই 

কবির মধ্যে প্রকট হয়েছিল। জীবনজিজ্ঞাসার এই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে কবির মানস স্থেষকে পুনরুদ্ধার 

করবার অবকাশ এল হুবাইমারের কাজে নিযুক্তির সাথে । বিশ্ববীক্ষণের পরিণতির পথে মধ্যপবে এই 

পদক্ষেপ। অশান্ত 'প্রমীথিবুস ক্রমে আত্মচেতনাঁয় অবগাহী হলেন, ফলে অস্তগুখী কবিচেতন। সসামতার 

বোধে সংযত হল। মানুষের শক্তি একান্ত শীমিত এই বোঁধ কবির বিক্ষুব্ধ অন্তরে সমত| অ।নব।র উপক্রম 
করল। বিশনিযন্তত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মৃঢ়তা উপলব্ধি করলেন কবি, ক্রমে দেখ! দিল একটা 
গ্রহণনালতার ভাব উত্তরযৌবনের সনাতনী জাবনবেদে । 

জীবনজিজ্ঞাসার এই নবরূপায়ণের লক্ষণ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে রচিত একটি 
কবিতাস্ব (১৭৮১ )-- 'মানবত।র সীমা” ( (51002015061 81611501)1)616)1 মানব প্রঞ্ৃতির একান্ত 

সসীমতাঁর কথাই প্রচার করেছেন কবি এই কবিতাটিতে। “যখন স্থপ্রাচীন দেবরাজ জীঘ্ুস মৃছু হস্তে ঘূর্মান 
মেঘরাঁশি থেকে বিদ্যুতের আশিষখানি পাঠান, চুম্বন করি আমি তার বসনের শেষপ্রানটুকু, আর 
জাগে আমার অন্গত হৃদয়ে নবীন কম্পন।” ্্রমীথিযুস'এর মতো এ কবিতার স্বত্রও ক্লাসিক্যাল সন্দেহ 
নেই) কিন্তু পূর্ব কবিতার স্থর এখানে যেন রূপান্তরিত, প্রায় অন্তহিত। এ কবিতায় দেবতার মাহাত্মাই 

কবি গেয়েছেন অকুঞচিত্তে, সানন্দে। স্বীকার করতে তার কোনে! আক্ষেপ ব। দ্বিধ| নেই যে "দেবতার 

সাথে পরিম।প হয় না কোনো মানুষের | বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মকে স্বীকার করাতেই প্রজ্ঞার 

পরিচয়। মান্ষের ক্ষুপ্র ক্ষমতায় এই অপার বিশ্বরহস্তের কতটুকু ধরতে পারে। বিপুল! বিশ্বশক্তিকে 
যুঝবার সংকল্প তো নিতাস্তই শিশুর উন্নত্ততা ছাড়া কিছু নয়! কবির কথায়, এই বিশ্বস্থ্টির অনাদি প্রবাহের 

তরঙ্গপাঁতে আমরা উঠছি পড়ছি; সামান্য অক্ষম জীব আমরা এই বিরাট বিশ্বের পটভূমিকাঁয়। আমাদের 
গেটা জীবন যেন এক সীমার বীধনে ঘেরা; সে বাধনের ওপারে আছে হষ্টির অনন্ত ক্ষেত্র । আর এই 

গণ্তী কেবল ব্যক্তির সত্তায় নয়, সমষ্টিজীবনেও এই একই বাঁধন । 

কবিতাটিতে একটি ভাব শ্ফুটনান হয়েছে, যাকে এক কথায় বোঁধ হয় বলা যাঁয় “নিপ্নতিবাদ”_ বা 

ব্যাপকতরভাবে অভিহিত করা যায় নির্দেশ্যবাদ। অবশ এ নিগ্নতিবাদ মানবঙ্গীবনের অনৃশ্ত পরিচালক 

“দৈবে"র উপর অন্ধ বিশ্বাসের সগোত্র নয়। এ বিশ্বাস আরও উন্মুক্ত আরও প্রশস্ত। মানুষ শুদ্ধ সমস্ত 
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বিশ্বন্্টই এক ছুনিবার নিয়মের নিগড়ে বাঁধা । প্রাচীন গ্রীক নাঁটকগ্তলিতে মানবঙ্গীবনের যে ট্র্যাজেডি 

ঝআকা হত, তার পিছনে আগাগোড়া স্বীকৃতি পেত দৈবের (73855 ) খেলা। গ্যেটের ক্লাসিক অভিমুখী 

মন এই ঞ্রব। দৃষ্টিকে স্বীকাঁর করল বটে, কিন্তু তার অন্থরু্টি 'দৈব'তে এসে থেমে গেল না। তা বিশ্বস্থ্টির 
মূলতত্বের অন্বীক্ষণে তংপর, আর সেই তত্বের সাথে মানবসত্তার যোগস্ত্রসাঁধনে প্রয়াসী। তরুণ কবির 

প্রকৃতি-বীক্ষণে অতিপ্রারতের যে স্বীকৃতি জড়িয়ে ছিল, কবিমাঁনসে তা৷ দুরূহ প্রশ্নের সুচনা করেছিল । 

যা প্ররুতিতে বিরোধের মধ্যে ব্যক্ত, এবং একটি প্রত্যয়ের দ্বারা যার নির্চচন সম্ভব নয়, সে তত্ব 

দেবন্থলভ নয়, মানবন্থলভণ্ নয়, কিংবা! দেবদূতম্থলভও নয়; সে তত্ব যেন নিয়তির সগোত্র। তাই 
ক্লাসিক্যাল স্থত্র অগ্রুসরণ করে গ্যেটে ভাকে অভিহিত করতে চেয়েছেন পাঁনব-তত্ব' (09861001110) ব'লে । 

বিশ্বস্থষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণধারাঁর অন্ত প্রবাহ এবং অনন্তের ব্যগুনায় ব্যক্তিসন্তার তাৎপর্স নির্দেশ গোটের 

এই বিশ্ববীক্ষা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ম্পিনোজার ( ২17০28 ) 

সর্বব্রক্ষবাঁদী চিন্তাধারা (198170115151) )1 বিশ্ববাপ্ত নৈর্যক্তিক নির্ধারণতবের অন্ুস(রী বাক্তিজীবনে 

সম্থদ্ধ ক্ষান্তি-- সংক্ষেপে ম্পিনোজার দর্শনের এই মূল কথাঁ। জীবনচরিতে গ্যেটে উল্লেখ করেছেন, 
যৌবনে ম্পিনোজার ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে গভীর রেখাঁপাত হয়েছিল _- উত্তরকাঁলে যাঁর 

প্রভাব বূপা্ধিত হয়েছিল তীর ব্যক্তিমীনসে 1" সগ্চদশ শতাব্দীর এই অসাধারণ মনীষার সাথে প্রথম 

পরিচয়ের প্রসঙ্গে গোটে লিখেছেন, যে সাধারণ থেকে স্বতন্ব তাঁর প্রক্কৃতিকে মাঙ্গিত করবাঁর উপাস্ জগতে 
অনুসন্ধান করে বিফল হয়ে তিনি অবশেষে এই দার্শনিকের “নীতিদর্শনে” (10105 ) প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

নিছক তত্বান্্শীলনেই নয়, স্পিনোজা-দর্শনে গ্যেটে পেলেন তাঁর অভিব্যক্তির প্রশমন এবং প্রত্যক্ষ ও 
নৈতিক জগতের এক অপার মুক্তির আব্বাদন। যা তাকে সবচেয়ে আকুষ্ট করেছিল, তা হল ম্পিনোজার 

বাণীর মর্মস্থলে নিরাসক্তির স্থর। সব কিছুতে বিশেষত প্রেমে ও সথ্যে নিরাঁসক্তি অর্জন করাই ছিল 
গোটের মহত্তম অভীগ্পা, তাঁর জীবনচর্যার আদর্শ সুত্র। এই দৃষ্টির পরিপূত্তি লক্ষা করা যায় গ্যেটের 
উত্তরজীবনে ( অন্তপর্ব দ্রষ্টব্য )__- তাঁর মর্উৎসারিত এই কথায় : “তোমায় যদ্দি বাসি ভালো, তোমার 

তাতে কি? 
যাই হোক্, উল্লিখিত কবিতাটি সেই সীমাসচেতনতারই স্বাক্ষর বহন করছে, যাঁর মাধামে ঘটেছে 

রোমাঁটিক কবির ওুদ্ধত্য-বিলাপ থেকে নিমুক্তি এবং মহত্তর বিশ্ব্বীৃতির বোধে উত্তরণ। কিন্তু 
গ্যেটের এই ভাবাঙ্থক্রমের পিছনে রয়েছে আবার জীবননাট্যর বিচিত্র দৃশ্ঠান্তর। কারণ গোটের স্থষ্টির 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে এযুগের অপর গ্যেটে-অন্কধ্যায়ী মনীষী সোয়াইৎসরের উক্তির যাথাথ্যই প্রমাণিত হয় 
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৭ জীবন-কথায় গোটে ম্পিনোজার প্রতি ভার অকুঞ শ্রদ্ধা ও কুতজ্ঞত। প্রকাশ করেছেন--তার চিত্তে প্রশান্তি সঞ্চারের মুলে 

ম্পিনোজার প্রভাব উল্লেখ করেছেন । দরষ্টবা ০০115 8711 17001), ৮০], 11, 
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গ্যেটের জীবনের তিনটি বিশিষ্ট ঘটন| তীর পরিণত পুরুষসত্তার বূপায়ণে যেমন তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের 

সম্প্রাপ্তিতে বিশেষ তাঁৎপর্ধ বহন করে। প্রথমত জর্মান রাঁজ্য হবাইমারের ডিউক কার্ল অগাস্টের রাঁজকার্ধে 

সহায়তার জন্য ১৭৭৫ সালে ডিউকের আমন্বণে মন্থী হিসাবে যোগদান-_- গেটের বয্বস তখন ছাব্বিশ। 

এগাঁরো বছর হ্বাইমাঁরে বাঁস এবং শাঁসনকার্ব থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যন্ত বহুমুখী কাঁধহথচীর ফলপ্রস্থ 

অন্ুসরণ। দ্বিতীয়ত, এইখানে শার্ট ফন্ স্টাইনের সাঁথে উর পরিচয় ও দীর্ঘ বারো বংসরব্যাঁপী অঙ্গরাগের 

সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এগারো বছর হ্বাইমার-বাসের পর মন্ত্রীত্বের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ইতালী পরিভ্রমণ 

তৃতীয় ঘটনা । এই তিনটি ব্যাপারের সমব।য়ে গ্যেটে-মাঁনস ক্রমে ঞ্পদী আদর্শের অন্ুরক্তিতে স্বস্থিতিলাঁভ 

করল। 

হবাইমারে ( ড/611,07 ) মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সেই ভাবোন্মন্ত যুবাঁর রূপান্তর 

স্থরু হল; ঝড়ঝাপটার প্রবাহে সে আর নিজেকে ছেড়ে দিল না, ক্রমে সে হল তার আপন নিয়তির 

কারু--যে নিয়তি তার কাব্যকে মৃত্তিদান করল। বলা যায়, ১৭৮৪ সাল থেকেই গ্যেটে এমন এক নৃতন 
জীবনধাঁরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটবে স্থস্থতা, স্বাভাবিকতা ও সুসমতার | 

হবাইমার ও রোম তাঁর এই এষণার পরিণতি সাধন করল। হ্বাইমারের রাঁজসভায় অভিজাততান্ত্রিক 

পরিবেশে রাষ্রিক দায়িত্ব স্বেস্ছায় গ্রহণ করে গ্যেটে নিজের আন্মিক বেগকে নিয়মিত করতে চেয়েছিলেন 

সন্দেহ নেই । কিন্ধ রোমাঁ্টিকোন্তর কাব্োর স্বনিশ্চিত ভূমিকা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রোযে গিয়ে 
ইউরোপীয় সনাতনী সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে। তীর ইতালী পর্যটনে গ্যেটের কবিচেতনায় প্রধানত 

পুরাকীতির মহিমাই উদঘাটিত হয়েছে। কবিচিত্তের সেই সশ্রদ্ধ পুলক গ্রথিত হয়েছে তীর বিখ্যাত 
"রোমক শোকগাথাঁতে ( [২০] 8 15158159 )--“সনাতিনী ভূমি এই, হেথা আমি পুলকিত 

পেয়েছি প্রেরণা ।” 

হবাইমারের রাজকাধ ও ইতালীয় ভ্রমণের অন্তর্বর্তী আঁর-একটি অন্তরঙ্গ ব্যাপার গ্যেটের মানবজীবনের 
উত্তরণে গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। পরিণত যৌবনের এই পর্বে গ্যেটের নিবিড় অঙন্গরাগের পাত্র 

ছিলেন শার্পট_- বয়সে সাত বছরের বড়ো, রাজসভাঁর পদস্থ কর্মচারীর পত্রী, সাতটি সন্তানের জননী । 
তার হ্বার্থার যেমনভাবে ভালোবেসেছিল লোঁটেকে (10669), তেমনি অতিরাগের সাথে গ্যেটে 

ভাঁলোবেসেছিলেন শাললটকে । কিন্তু সে ভালোবাসায় ছিল বিষগ্নতা, ছিল একটা ক্ষীণ সংশয়-- শার্প টের 

বিনম্র নির্দেশেও সে সংশয় অবাহত ছিল। অপরিপুর্তির দ্বিধায় এই পপ্রেমসম্পর্ক স্বভাবত ব্যাহত হলেও 
উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল সন্দেহ নেই প্রায় প্লেটোনিক প্রেমেই পর্যবসান! তবু নিঃসন্দেহে অশান্ত 
প্রমীথিয়ুস 'প্রক্ৃতিস্থ হয়েছিল এই নারীর শান্ত প্রেমের প্রভাবে । প্রা বারো বছর ধরে গোটের ভাঁবজীবনের 

নিরন্তর আত্মিক কেন্দ্র রচিত হয়েছিল এই নারীকে আশ্রয় করে। উপরন্থ শার্ল ট-সাহচর্ধের প্রভাবেই 
গ্যেটে-মানসে ঞুপদী নিষ্ঠার উদ্বোধন ঘটল-_ জীবনে ও শিল্পে সত্যম, সামগ্ুস্ত ও পরিপূৃর্ির আঁবাঁহন হল। 

কিন্ত শর্ল ট-প্রেমের অতিরিক্ত মানস-নিষ্ঠতা ও অমূর্তরূপতা গ্যেটের পক্ষেও শেষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। 
তিনি সেই ভাবনিষ্ঠ প্রেমের উত্তঙ্গ আবেশ কাটাতে চাইলেন প্রাণপণে, আর সে নিক্ষমণের স্থযোগ মিলল 
ইতালী-পর্যটনে 

ভাবসর্বস্বতার উত্তঙ্গ শিখর থেকে লোকায়তিন্ট ইন্দডিয়নিষ্ঠার স্তরে অবরোহণ গ্যেটের পক্ষে 
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যেন অবশ্রন্তাবী হয়ে উঠেছিল। অনুস্থপ্রায় “অমূর্ত' প্রেমান্থমীলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যেন গ্যটে 

স্বেচ্ছায় ঠন্দিরপরাপণতায় নিমজ্জিত হলেন-_ রোমের লোকাধতিক পেগান পরিবেশে | হ্বাইমারের 

জীবনচধার অনীহা কি রাঁজকার্ধে কি প্রেমজীবনে কাব্যের যে মূলধার! বিশ্ুককপ্রায় হয়ে উঠেছিল, 

তাঁকে রোমক এতিহ্থানুসারী আদিম ভে(গৈষণ।র বেগে আবার সঞ্তীবিত করতে প্রয়াসী হলেন গ্যেটে। 

তার চরিত্রে এই আপাতি-বিবোঁধী দিকটি নিঃসন্দেহে একটি স্বশ্পস্থায়ী পর্যায়কে স্থচিত করে। কিন্তু 

তাঁর সমগ্র জীবনবেদের পরিণতি প্রাপ্তিতে এর অবদানও নিতান্ত কম নয়। কাঁরণ কোনো নেতিবাঁদী 

অন্বীরূতি বা! আত্মবঞ্চনার উপর গ্যেটের সামগ্রিক জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি। ব্রং প্রত্যক্ষের সম্যক 
গ্রহণই তার জীবনবেদে প্রতিফলিত | “বর্তমান একমাত্র দেবী, ধার আমি আরাধনা করি” এমন 

উক্তিও গ্যেটের কথোপকথনে নিবদ্ধ হয়েছে। গ্যেটের চরিত্রান্নশীলনে সোয়াইৎসরের উক্তি এই প্রসঙ্গে 

উল্লেখযোগ্য : [06 [01702100106211)559 71015 02150119116) 10 50001700101, 

15 51100011658 001011)11150 ৮৮111) 51001911615” 1 নিজের ও অপরের কাছে সত্য হওয়।-_এই 

একান্তিকতার মধ্যেই গ্যেটের সমগ্র নীতিবোধ বিধৃত। 

বস্তুত গ্যটের সমন্বযধর্মী প্রতিভা বিরোধগ্রহণে পরাতুখ নয়। জীবনে ও চিন্তনে বিপরীতমুখী 
ধারাকে গ্রহণ করে উধর্বতর সমন্থয়ী দষ্টিতে মিলিত করবার ক্ষমতা গ্যেটে-প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। 

এবিষয়ে গ্যেটে যেন তার সমসাময়িক দার্শনিকপ্রবর হেগেলেরই সগোত্র। বিরোধী সত্তার ছন্দপ্রক্রিয়াঁমূলক 
সমন্বয় (01151601091 55180115915 ) ছিল হেগেলীয় দর্শনের মূলস্ত্র । (অবশ্ঠ নিছক তাত্বিক ব্যাখ্য।নের 

প্রতি আগ্রহ গ্যেটের মধ্যে কোনোসময়েই প্রকট হয় নি।) জর্গান এবং ইউরোপীয়-ক্লাসিকাল-_ এই 

ছুই ধারার বলিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করেছিলেন গ্যেটে, কারণ ছুটিতেই তার মানসলোক অভিষিক্ত হয়েছিল । 

অনুপ সমন্বয় ঘটেছিল সহজাত ক্ষমতা ও যুক্তিশীলতার মধ্যে, রহস্যময়তা ও সুস্পষ্টতাঁর মধ্যে । 

গেটের জীবন-কীত্তি ফাঁউস্ট-মহাকাঁব্যের মধ্যেও মানুষের কাঁম্যের এঁকান্তিক অন্বেষণের ভূমিকায় 
জীবনে ভালো ও মন্দের, মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিরন্তর দ্ন্দই রূপায়িত হয়েছে । খ্রীষ্টান এতিহো মন্দ-তত্বের 

স্বতন্ত্র ভূমিকা শয়তান'এর মারফত যে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেয়েছে তারই মূর্ত রূপায়ণ ঘটেছে 

ফাঁউস্ট নাটকের মেফিস্টোফিলিস চরিত্রে। সে আপনাকে ফাউস্টের কাঁছে “মন্দের প্রতিমৃন্তি বলেই 

পরিচয় দিচ্ছে_-যে সব কিছু অস্বীকার করে,। তার আপন স্বভবের মধ্যে ভাঁলো মন্দের ছুটি দিকই 

সক্রিয়__এই প্রত্যভিজ্ঞাই গ্যেটের সমন্বয়ী প্রয়/সকে আরও স্তীব্র করে তুলেছে। 
যেমন ভাঁলোমন্দ দ্বন্দের তেমনি দুর্বলতার সচেতনতাঁও গ্যেটে-মানসে স্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমন কি 

তার পক্ষে দূর্বলতা যুগধয়িতাঁরই অস্কুগ্রাহক ছিল; তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে “মহত্তম 

পুরুষরা আপন যুগের সাথে কোঁনো না কোনো ছুর্বলতার মাধ্যমেই যুক্ত থাকেন? গভীরভাবে মানবতাবাদী 

গ্যেটে তাই একদিকে যেমন আপন সমসামধ়িক যুগে পীমিত থাকতে অস্বীকার করেন, তেমনি 

আবাঁর তাঁর জীবিতকালে ইউরোপের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফরাসী বিপ্লব এবং তার পরবর্তী 
নেপোলিয়ন যুগকেও কখনও উপেক্ষা করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে গ্যেটে যৌবনের প্রায় উপাস্তদেশে 
_-তা তার ভাবধারাঁকে স্বভাবতই আন্দোলিত ও প্রভাবিত করেছিল । তবু এ ব্যাপারে তার 

মনোভাব নিতাস্ত দ্বিধামুক্ত ছিল না। গ্যেটে ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিজাতধর্মী-_ সুশিক্ষিত অভিজাত- 
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শ।সনেই তার প্রকৃত আস্থা ছিল। তবু জনগণের কল্যাণকেই তিনি আদর্শ বলে স্বীকার করেন। 

ফরাসী বিপ্লবের মাত্রাধিক্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন বটে, কিন্ত এই বিপ্লবের মধ্যে অভিজাতশ্রেণীর 

উচ্ছেদের স্পষ্ট ইঙ্গিত তার দৃষ্টি এড়ায় নি। আর বিপ্লবের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সেটাকে তিনি প্রধানত: 

শাঁসনতন্ত্রের ত্রুটি বলেই ব্বীকার করেন- জনগণের ক্রটি বলে নয় । 

যৌবনের অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ থেকে শাস্ত আত্মসীমিতির মধ্যে উত্তরণের তাঁৎপর্ধগভীর অধ্যাঘ়টিকে 

গ্যেটে আপন ইচ্ছায় নাটকাঁয়িত করেছেন তাঁর ইতালী পরিক্রমান্তে প্রকাশিত ক্লাসিকধর্মী নাটক 
“ইফিগেনিতে” (1101715৩176 )1 আ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের নাটকের নামাহ্থসারে এবং কাহিনী 

অবলম্বনেই গ্যেটে নাটকটি কৃষ্টি করেন। ভাগ্যদেবীর (গ্রীক পুরাণের “৮6০৯৮ ) তাড়ন।র ক্রিষ্ট 

ওরিস্টিস অবশেষে হৃদগ্ের শান্তি পেল এক মহীয়সী নারীর সান্িধ্যে_- অশান্ত গ্যেটে যেমন শান্টি 

পেয়েছিলেন শার্লট ফন স্টাইনের স্স্থিত প্রেমে। প্রেম এবং বিশুদ্ধ মাঁনবতাঁই অন্তরের ক্ষত এবং 
অতীতের গ্লানি থেকে নিরুক্ত করতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর বয়সে গ্যেটে নাটকটি রচনায় প্রবৃত্ত 

হন, সমাপ্ত করেন প্রায় দশ বছর পরে। এই নাটকের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যেন কবির পক্ষে মানসিক 

স্স্থৃতা অর্জনের পথ স্থগম হল । 

কিন্তু এই স্থস্থিত বিশ্ববীক্ষণে উত্তরণ কবির পক্ষে নেহাঁৎ সহজগম্য হয় নি। পরিণত যৌবনে 

মানবন্বভাবের অবশ্রন্তাবী সসীমতার চেতন! কবি ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু কবিচেতনার অন্থঃস্থলে 
মানুষের একান্ত গণ্ীবদ্ধতাঁর এই স্বীকৃতি প্রথম পরধায়ে মোটেই আনন্দদায়ক হয় নি, বরং বেদনাদায়ক 

ইয়েছে। এই বোধের প্রতিচার প্রয়াসে কবির অন্তরে এসেছে নৈরাশ্ত ও অবসাদ। জীবন-জিজ্ঞাসার 

এই স্বল্পস্থাধী অন্তর্ব্ পর্যায়টি ব্যক্ত হয়েছে উক্ত “ঠফিগেনী” নাটকের অন্ততুক্ত একটি কবিতায়। 

নাটকের চত্রর্থ অঙ্কে যে “ভাগ্যদেবীর গান” (1378 [450 00) 1১212119 ) রয়েছে, তাতে মানুষের 

জীবনে বিধির বিধানে চূড়ান্ত প্রভাব নির্দেশ করা হয়েছে । “দেবতাদের ভয় পায় মানবজাতি; দেবতারা 
শাশ্বত শাসনে প্রতৃত্ব করেন, আর আপন খুশিমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ।” ভাগ্যদেবীদের এই গানে 

নিয়তির দৃষ্টতে মানুষের সীমিত অসহায় অবস্থাকেই যেন বিদ্রপ করা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপরাভবের 
গ্লানিতে গেটের জীবনবীক্ষণের পরিণতি নয়। তাকে উভীণ হয়ে এক মহত্তর আত্মসমর্পণ বোধের 

প্রতিষ্ঠাতেই তার সম্যক পরিপৃতি। 

অন্তপর্ব 

গ্যেটের পয়তাল্লিশতম জন্মদিবস উপলক্ষে শীলার তাকে যে পত্র লেখেন তা গ্যেটে-প্রতিভার সপ্রশংস 

বিচারে মুখর । শীলার লেখেন, “ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে যার অন্থসন্ধান করা হয়, আপনার অন্রাস্ত 
অন্গুভবে তা তো ধরা পড়েই, বরং আরও বেশি কিছু; আর তা সমগ্রভাবে আপনার মধ্যে রয়েছে বলেই 

নিজের সম্পদ আপনার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে । তার ঘনিষ্ঠ অন্ুরাগীর এই পত্রের উত্তরে গ্যেটে সানন্দে 
স্বীকার করেন যে তাঁর সত্তার সারমর্ম শীলার উদ্ধার করেছেন। এবং তাকে আস্তর এশ্বর্ষের আরও 

সজীব অন্্শীলনে গভীর উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। এই আত্মপরিচন্ষের অন্থশীলনই গোটের স্থুদীর্ঘ জীবনপটে 

গাঁথা রয়েছে, তার রচনার অন্তরে প্রবেশ করলে এই গভীরতর আত্ম-অন্ুধ্যানেরই পরিচয় মেলে। 
১১ 



২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

গেটে একটি পত্রে (2161কে লিখিত) এই সত্যটির প্রতি নির্দেশ করেছেন: কেউ যদি চান 

ভাবীপুরুষের জন্ত এমন কিছু রেখে যেতে যা থেকে তারা লাভবান হতে পারেন তবে সেটা হচ্ছে 
অঙ্গীকার। 

অবশ্য গ্যেটের জীবনে ও শিল্পে আ্মান্্সন্ধানের এই নিরন্তর চর্চা অহমিকাঁকে হুচিত করে না। তরুণ 

গ্যেটের আত্মমুখীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও অহ্ংনিষ্ঠা হবাইমার জীবনের প্রথম পর্বেই ( প্রাক-ইতাঁলীয় ) 
উন্নীত হয়েছিল সনাতনী বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে । আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মহত্ভর বিষয়মুখীনতায় এই 
উত্তরণ “ফাউস্ট, মহাকাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বৈপরীত্যে প্রতীয়মান হয় ।*» ফাঁউস্টের আত্ম- 

উদঘাট,নর ম্যাজিক-আশ্রয়ী বিষয়ীগত জগৎ নিষেই প্রথম খণ্ড প্রধানত রচিত; আর দ্বিতীয় খণ্ডে 

আত্মিকজগৎ থেকে বিষয়গত জগংই প্রাধান্য পেয়েছে। সে জগতে বরং স্থান পেয়েছে পুরাকীততি, 
ধর্ম ও শিল্প, আর প্রকৃতির রূপাস্তরকাঁরী বিজ্ঞান। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে গেটের নিজের উক্তি বিচার, 
“এটা প্রায় সম্পূর্ণ ই আত্মগত ; এটা এক বিভ্রান্ত, সীমিত ও অতিরাগরক্ত স্বভাবের প্রক1শ।” অপর দিকে 

দ্বিতীয় খণ্ড স্থক্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এর অভিনয় বিস্তৃততর দৃশ্ঠযপটে ; যে মানুষ জগতের মধ্যে বাস 
করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি, তার পক্ষে এটা বোঝা দুর্ষর। প্রথম খণ্ডে ফাউস্ট স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিমী ত্র 

অন্য ব্যক্তির সাঁথে তার যোগস্থত্র সংকীর্ণ । আত্মানুসন্ধানে তার সহকারী হয়েছে ইন্দ্রজাল। আর দ্বিতীয় 

খণ্ডে ফাউস্ট জাগতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানুষের কর্মপ্রয়াসে ও গঠনব্যাপারে সে অংশীদার । সাথে সাথে 
দেখি সনাতনী জগতের ভীতি, তমসা ও রহস্য এবং অতিমানবিক শক্তিপুগ্ত মিলে এমন এক পরিবেশ 

রচনা করেছে, যা অতিব্যক্তিক এক জীবনেরই পরিচয় বহন করে। সে রহস্তের পটভূমিকাঁয় মহতম 

মান্ষও যেন নিমিতমাত্রে পরিণত হয়। 

এই মহা নাটকের দ্বিতীষ্ন খণ্ডে যেমন, গ্যেটের আপন জীবনের শেষ অঙ্কেও তেমনি গ্যেটে বস্তুগত শক্তিকেই 

স্বীকার করে নিলেন। ফাঁউস্টের প্রথম পরিচয় অসহিষ্ণতার, আত্ম-অপরিতৃপ্তির। নিজের মধ্যে ছুজ্ঞেপ্ 
রহশ্তভেদের অসীম ক্ষমতা সারের জন্য আবাঁহন করেছেন তিনি নানা আধিদৈবিক শক্তিকে । আপনাকে 

নিয়েই ফাঁউস্ট মন্ত। ক্রমশ গ্রেংশেনের প্রেমের মধ্য দিয়ে এবং নাটকের শেষে ( গ্রথমখণ্ডে) বিষ়োগাস্তক 

পরিণতির মধ্য দিয়ে যেন ফাউস্টের অতিব্যক্তিক জগতে নিক্ষমণের পথ উন্মুক্ত হল। হুবাইমাঁরের কর্মজীবন ও 
ফ্রাউ স্টাইনের শান্ত প্রেম-_ এ ছুষের স্বত্ব প্রভাব রোমান্টিক গ্যেটেকে ক্লাসিক স্ুস্থিতির পধায়ে উন্নীত 

করেছিল। গ্যেটে নিজেই ম্বীকাঁর করেছেন, সমস্ত সুস্থ প্রকৃতির গতিই অন্তর থেকে বহিবিশ্ের 

অভিমুখী ; যা আত্মগত তাকে বিষয়গত করাই গ্যেটের লক্ষ্য । আবার “প্রবচন ও চিন্তন”্এর (11237105 
7130 1২690০610175) মধ্যে শিল্পসাধনা এবং জগংচেতনার সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন : 

শিল্পচর্চার চেয়ে জগং-পরিহারের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নেই, আবার জগতের সাথে আঁপনাঁর সংযোগ 

সাধনের উপায়ও শিল্পের চেয়ে অব্যর্থতর আর কিছু নেই। প্রথম যৌবনের রোঁমার্টিক দুঃখবিলাসে যদি বা 

প্রথম পথটি গ্যেটেকে আক্ুষ্ট করেছিল, তাঁর পরিণত জীবনদৃষ্টি বরং সন্নিবদ্ধ হয়েছিল শিল্পের এই দ্বিতীয় 

ভূমিকাঁতেই । 
পপ পাপা রা করা 

৯ প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এই মহাকাব্য রচনার পুচন! হয়, আর গ্োটের একাণী বছয় বয়সে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি ; পুরো 
প্রথম খণ্ড বখন প্রকাশিত হয়, গোটের বয়স তখন পঞ্চানন । 



কাব্য ও জীবনজিজ্ঞাসা : গোটে ২৬৭ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্যেটের স্বভাঁবনিষ্ঠ অভিজাতম্গলভ স্বাত্বাপ্রিয়তা মধ্যব়সে এক কাব্যিক 

নিঃসঙ্গতাঁর উপক্রম করেছিল । এবং সে নিঃসঙ্গতা থেকে নিক্ষমণের উপায় মিলেছিল কনিষ্ঠ সমসাময়িক 

যশশ্বী কবি-নাট্যকার শীলারের (12717105011) সাথে গভীর ও বিচিত্র সখ্যের মধ্যে। 

গ্যেটে ও শীলারের মধ্যে এই এঁতিহাসিক বন্ধুত্ের স্থত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে। বিচিত্র এই যে, এই 

প্রগাঢ় বন্ধুত্বের আদিপর্বে একে অপরজনকে তীর বিপরীত বলেই মনে করতেন এবং পরম্পরের প্রতি বিচিত্র 

এক ঈধামিশ্রিত গুণগ্রাহিতা ও আকর্ষণ প্রকট ছিল। উভদ্বের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দশ বনুর-__- গ্যেটে 

অগ্রজ | গ্যেটের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর শীলার এক বন্ধুকে লেখেন : “আমার সন্দেহে আছে 

আমরা (শীলার ও গ্যেটে ) কখনও অন্তরঙ্গ হব কিনা |... তার জগৎ আমার জগৎ নয়, আমাদের দুজনের 

দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত ভিন্ন বলে মনে হয়।” ছুজনের দৃষ্টিভঙ্গী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্থজনকুশলতা, অভ্যাস-_ 

সব কিছুই ভিন্ন ছিল সন্দেহ নেই। এই অন্গপম বন্ধুত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে “৩০101052010. 0118100607৮ 

গ্রন্থে [21111] 11019 লিখেছেন : শ্ীলার চন শাসন করতে, গেটে চান সাধন করতে । শীলারের 

কাঁছে জীবন আসে শিল্পের পর, যে কারণে তার ভোগৈষণা এত অসমঞ্জস। গ্যেটের কাছে জীবন শিল্পের 

মূলে, তাই শিল্প আপন! থেকে প্রশ্ষুটিত হয়। শীলার যখন অন্গুভব করেন, তখন শবদাই চিন্তা করেন। 

গোটে যখন চিন্তা করেন, তখনও প্রতাক্ষ করেন” । ভালো-মন্দের ছন্দ নিয়ে উভয়ের অভিজ্ঞার তফাৎ রয়েছে 

শীলার সরবে জগতের সাথে স-গ্রম করেন, গ্যেটে নীরবে তার শয়তানের সাথে যুঝে যাঁন। এক কথায় 

লুডহিবগের ভাষাত, শীলার লড়াই করেন, গ্যেটে বাড়েন। (+১০1)11]97096055 (৮680862109৮) 

তবু গ্যেটের যখন পরতান্িশ ও শীলারের পয়ত্রিশ বছর বয়স, তখন থেকে উভয়ের যধ্যে যে সৌইহার্দ্যের 
সুচন] হয়েছিল, এগারো! বছর ধরে ১৮০৫ সালে শীলারের মৃত্যু পধন্ত তার গতি অব্যাহত থাঁকল। এই 

সৌহার্দ্ের ক্ষেত্রেও গ্যেটের অহম্-উভীর্ণ সমন্বয়ী প্রতিভারই পরিচয় মেলে । 

গেটের স্বভাবমূলে যে আভিজাত্যের কথা উল্লেখ কর! হয়েছে, সেটা নিছক বহিরঙ্গতাঁয় পধবসিত হয় নি 

সেট! কবির একান্ত আত্মস্থতাঁরই নামান্তর । তরুণ কবির প্রথম সার্থক গ্রন্থ হবার্থার উপন্যাসের চমকপ্রদ 

স[ফল্যেও জনপ্রিঘ্ততাঁর প্রতি গ্যেটের কথঞ্চিৎ গুদসীন্তের কথা উল্লেখ কর! হয়েছে (১ম পর্ব)। জনতার 

মনেোরঞ্জনে এই নির্বেদকে বাযাখ্যা করতে গিয়ে টমাস মান বলেছেন, এট! অভিজাত-মানবতাবাদী 

গ্রত্যাখানেরই (1150901200-1707001506101600521) নামাস্তর। এই নিলিপ্ততাই প্রকাশ পেয়েছে 

গ্যেটে-সংলাপের অন্থলিপিকাঁর হ্ধী একারমানের ( ১0156170701) ) প্রতি গেটের এই উক্তিতে যে, তার 

এইসব অনুলিপি হয়তো জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য এতে একাঁরমান আন্তরিকভাবে ক্ষণ্নই হয়েছিলেন। 

লোকপ্রিয়তাঁর প্রতি উপেক্ষার পরিপোষক যে আভিজাত্য গ্যেটের উত্তরজীবনে বিশেষভাবে প্রকট হয়, 

তাঁর মূল নিহিত ছিল গ্যেটে-চরিত্রের গভীরে । 

মহাঁকাঁব্যের নীয়ক ফাঁউস্টের বিভিন্ন ভূমিকাঁয় গ্যেটের মাঁনস-জীবনের বিচিত্র রসায়নেরই বিভিন্ন 

পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে নায়কের জীবনের বিশেষ সমস্াগুলির স্থবায়ণে। যৌবনে যে ফাউস্টকে 

গ্যেটে রূপায়িত করেছেন, সে ফাঁউন্ট যেন অস্তুর টাইটাঁনের মতো প্রতিদ্বদ্বী সংগ্রামী, আর সে প্রণয়লীলায় 

ভান্বর। কিন্তু ইতাঁলী প্টনান্তে চলিশোত্তর গ্যেটের হাতে যে ফাউস্ট ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করল, তার 

ভূমিকায় হেলেনা বিয়োগাঁন্তক কাহিনীই মুখ্য (২য় খণ্ড)। আর প্রৌচত্বের পরিণত বয়সে যে ফাউস্টের 
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স্টি, তাঁর ভূমিকা সঙ্জিত হয়েছে প্রকৃতিগ্রাহী রহশ্যবাদে যাঁর সাথে এসে মিলেছে পুনঙ্গীবনের, অমরত্বের 
চিন্তা। আদিযৌবনের রোমান্টিকধ্ধী বীররস এবং পরিণত যৌবনের বুদ্ধিনিষ্ট সংশয়মূখীনতা প্রোচত্বের 
পধায়ে পরিণত হয়েছে শান্তরসে। এই পধায়ের সাধারণ লক্ষণ যে শান্তরস, তার অবশ পূর্বাভাস 

মেলে কবির যৌবনে রচিত (মাত্র ৩১ বছর বয়সে) এটি ছোটে! কবিতায়--“পান্ছজনের নৈশগীতি” 
( ৬৬৪17161015 ব80101150 0) 

পাহাড়ের চুড়ায় চুভায় 

সব শান্ত স্তব্ধ 

কোনো বুক্ষচড়ার কুলাঙে 

কোনো সাড়াশব 

শোনা যায় না আর। 

পাখীর! ঘুম।য় গাছে গাছে। 

ধের্য ধরে| লগ্ন এল কাছে 

শান্ত হবে তুমিও এবার |১৭ 

হৃদয়ের শান্তির সন্ধনে যৌবনকাঁলে কবিকে নিরন্তর যুঝতে হয়েছে। হ্বাইমার-বাঁসের প্রথম পধায়ে 

একদ! ভ্রমণরত গ্যেটে পাহাড়-ঘের| নিস্তব্ধ 'এক আরণ্যক পরিবেশে পর্বতশিখরে বসে প্ররুতির অন্থরে 

বিরাজমান নিবিড় শান্তি উপলব্ধি করেছিলেন, আর মেখানেই কুটিরস্থ কাঠের দেয়ালে লিখে রেখেছিলেন 
এই পংক্তিগুস্ছ। (স্থদীর্ঘ একান্ন বছর পর-- মৃত্যুর মাত্র মাস ছয়েক পূর্বে, ১৮৩১ মালে স্থবির গ্যেটে 

আবার একবার সে জায়গার খুজে আসেন, আর “পাস্থজনের নৈশগীতি”তে অভিব্যক্ত তার পরিণত যৌবনের 

ভাবটিতে যেন অবগাহন করেন!) 
যে শান্তরসলীন অন্ত্টির ইপ্গিত উদধৃত কবিতাটি স্পষ্ট বহন করে, তা জীবনবীক্ষায় সাধন করতে 

কবিকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল-_ অনেক সংঘাত-বেদনার মধ্য দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে 

হয়েছিল। আলোর পথেরই অভিযাত্রী গ্েটে, অন্তরের মুক্তির অভিপারী তিনি । হতাঁশ।, নেতিবাদ, ডঃখাত্মক 

জীবনদুষ্টি তার আত্মিক অভিযানে সাময়িক পধীয়মাত্র । কষ্ট স্বীকারের আত্মনিগ্রহেরও প্রয়োছন আছে 

পরিশ্তদ্ধ জীবনবেদকে অর্জন করবার জন্য । কাঁরণ সে জীবনবেদ ক্ষু্জ অহমিকাঁকে, অহ-নিষঠ বস্ত নির্বেদকে 

প্রশ্ন দিতে পারে না! গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবন অন্থশীলন করলে দেখতে পাই সমাহিত জীবন-নিস্প্রচত' তিনি 

অর্জন করেছেন জীবনবিমুখতাঁর মধ্য দিয়ে নয়, বরং স্থথছুঃখের অরধিষ্ঠান জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করেই । 

নিজের সমস্ত কর্মকেঃ এমন-কি তাঁর আনন্দ ও অতিরক্তিকেও তিনি যাচাই করেছেন আপন ব্যক্তিসত্তা ও 
শিল্পের উপর তাদের প্রভাবের মাধ্যমে । 

“ফাউস্টের সথগনাতেই (“দেবলোঁকে অবতরণিকা”__4“[201,505 110 171701101” ) পরমপ্রতুর মুখ 

দিয়ে এই চূড়ান্ত সত্যটি গ্যেটে উাপন করেছেন -- মানুষ যতক্ষণ তাঁর অভীগ্দার তাড়ণায় সংগ্রাম করে চলে, 
তাঁর পক্ষে ভূল কর। স্বাভাবিক (“158 176 27 15115017 5০ 17135 21 9061৮” )। ভ্রান্তি মানবিক ধর্ম? 

বিঞু দে কৃতি অনুবাদ, "জর্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা” সম্পাদন। ধীরেন যুখোপাধ্যায়, দীপায়ন। 
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কিন্ত তাঁর উদ্ভব মান্থষের স্বভাবস্থলভ অহংনিষ্ঠটা থেকে । মানব-স্বভাবের গতিময় সংগ্রামশীলতাকে মেনে 
গ্যেটে খ্রীষ্টান তথা ইউরোপীয় এতিহ্যোর মর্মকথাকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সসীম মানষের এই 

সংগ্রামশীলত| নিছক অন্ধ প্রবৃত্তি নয়, এট! উর্ধমূখী লক্ষ্য বাণ! সঞ্জীবিত। এই গ্রসঙ্গেই নাটকের অবতরণিকায় 

বল হয়েছে যে মানুষ কল্যাণকামী, তার ঘিধাজড়িত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সে প্রকৃষ্ট পন্থাটির চেতনাই 

অনির্বাণ থাকে 1১১ চিরকল্যাণের ও আনন্দের এই ঞবচেতনায় উত্তরণ গ্যেটে-চরিত্রের ও প্রতিভার অন্তিম 

পর্যায়কে মহীয়ান্ করে তুলেছে। 

সৌন্দ্ষসাধক গ্যেটের দৃষ্টিভঙ্গীর বিব$ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ সৌন্দ্যপিয়াসীর দৃষ্টি নিয়েই গ্যেটের 

কবিচেতনার সুচনা; এই সৌন্দধনুশীলনের আগ্রহে গ্যেটে কল্যাণের আদর্শকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ 

করেন নি। সে পর্যায়ে তার অভিমত ছিল-_- সুন্দর মঙ্গলের অধিক, কারণ মঙ্গল সুন্দরেরই অন্তর্বতাঁ। 
ইংরাজি সাহিত্যের রথী অস্কার ওয়াইল্ডও এই অবিষিশ্র সৌন্দর্যবাদী মতের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু এই 

সৌন্দ্যসর্বন্বতায় গ্যেটের প্রতিভা ক্ষান্ত হয় নি, ওয়াইন্ডকে ছাড়িয়ে গেছে । ওয়াইন্ডের শেষ কথা নিছক 

সৌন্দর্যসাধনা ; উত্তরপর্যায়ে গ্যেটে আর বিশুদ্ধ শিল্পচর্চাকেই চরম ও পরম বলে স্বীকার করেন নি।১২ তার 

দুষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পরম কল্যাণের আদর্শের প্রতি, যা কাঁলোত্তর তাঁর প্রতি। গ্যেটে তার পরিণত 

জীবনবেদকে স্ত্রিত করেছিলেন এই ব'লে যে, মান্যকে বাঁচতে হনে কল্যাণের ও হ্থন্দরের জন্বা, এবং সবার 

সুখের জন্য-- জগন্ধিতাঁয়। এই হুম্পট মঙ্গলবোধেই গ্যেটের শিক্পসাধনার পরিসমাপ্তি, সৌন্দর্ষপিয়াসী 
শিল্পীসন্ত| গ্যেটে-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নয়। 

নবীন গোটে যেমন উত্ত,ঙ্গ রোমান্টিক ভাববাদে নিবিষ্ট হয়েছিলেন, প্রবীণ গ্যেটে তেমনি এক মহস্তর 
বাঁস্তববাদে উপনীত হলেন-- যা প্রায় মরমিয়। রহ্স্তবাদেরই (171%56101518। ) এক অভিব্যক্তি । উভয়ের 

অন্তর্বতাঁ ছিল পরিণত যৌবনের সংশয় ও ঘন্দ। ভাবাকুল আত্মলীনতা।র প্রাস্ত থেকে সচেতন দ্বিধাসংশয়ের 

মধ্য দিয়ে কবি উত্তীর্ণ হলেন সম্বুদ্ধ ক্ষান্তিতে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পধায়ের স্বাভাবিক ক্রমানুসারী 
জীবনদর্শনের ব্যাখ্যানে গ্যেটে এই অভিমত পোষণ করতেন (41৭07019 2170 [২০06০61915) যে, বিভিন্ন 

বয়সে মান্ধষ বিভিন্ন গীবনদর্শনে সাঁড়া দেয়। শিশু আত্মপ্রকাঁশ করে নিছক বাস্তববাঁদীর ভূমিকায়; আর 

যুবা হয় আম্থর আবেগে মথিত, তাই সে আত্মসচেতন, আর ক্রমে যেন পরিণত হয় ভাববাদদীতে। যৌবনের 

এই ভাববাদী দৃষ্টি ক্রমে আচ্ছন্ন হয় সংশয্ববাদে; আর পরিণত যৌবনের সংশয়নিষ্ঠাকে গভীরতর অস্তদৃষ্ট 
দিয়ে যদি যথার্থ উত্তীর্ণ হওয়! যায়, তবে ক্রমে প্রৌঢত্বের পরিক্রমার সাথে সাথে মরমিয়াবাদী দৃষ্টির সার্থক 
রূপায়ণ সম্ভব । গ্যেটের ক্ষেত্রে এই অন্তিম পধায়ে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল । 

১১ ডর্ব্য £/৮306000 10012) 01110051) 01)560105% 89191106101) 

1775 ৪111] 21111501010 0 076 006 ঘোত আতা, 

11014515091 হি00 1] 1167018?5 (02115, 11210), 

১২ তুঙ্গনীয় ওয়াইজ্ডের জীবনীকার তালা] নুণা25-এর মন্তব্য £ 0৯02 ডিএ ১০০০১০০061৩ 07610112102 0: 

00507619928) 10 89 [লা 05010 01 21488108100. 10101510901906 পা 009 ্রাথি6 লতা, 
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যে শীন্তরসের আবাহন গ্যেটের যৌবনকালের কবিতাটিতে (“পাস্থজনের নৈশগীতি” ) লক্ষিত হয়, 

এবং যে শান্তরসের মাভাস গ্েটের উত্তররচনায় অন্ুস্থ্যত হয়ে আছে, তারই গশীরতর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে 

প্রৌটত্বের পর্যায়ে গ্যেটের বিশিষ্ট রচনাঁয়__ ১৮১৯ সালে প্রকাশিত প্রতীচ্য-প্রাচ্য-সঞ্চয়ন ( ড৬5- 
00690101767 [)1৬01))। প্রজ্ঞা এ প্রেমের কাব্য এই সঞ্চয়ণ ; বিশেষত হাফিজের পারশী রচনার অনুবাদ 

পড়ে গ্যেটে এই কাব্য প্রয়াসে উদ্দুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮১২)। তানীস্তন ইউরোপ নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রায় 
বিপযস্ত ও ক্লাস্ত; সমসাময়িক কালের এই ঝঞ্চাবাত্যায় গ্যেটেও যেন আন্তপ্রায়। মানবতাধমী শাশ্বতরসের 

পিয়াসী গ্যটে আপনার জন্য একান্তভাবে নির্জনতাঁর অবকাশ সন্ধান করছিলেন। প্রায় চারশো বছরের 

অগ্রন্থরী পারলো এই মরমিয়াবাদী কবির জীবনে ও কাব্যে গোটে যেন আত্মীয়তাস্থত্র আবিষ্কার করলেন। 

নেপোলিয়নের সমসাময়িক এবং ধর্মন্রষ্ট বলে বহুল পরিচিত ইউরোপের এই কবি তার নিয়তি ও মানসের 

সহ্মম পেলেন প্রাচোর সেই হাফিজের মধ্যে-_ যিনিও প্রথমে বিধর্মী বলে আপন সমাজে গণ্য হয়েছিলেন 

ওপরে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আর ধাঁর ভাগ্যে একদা ঘটেছিল নিষ্ঠুর তৈমুরের যুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা । অবশ্ত গ্যেটের প্রীচ্লোকে এই অবগাহন তার স্বকীয় জীবনবেদ থেকে তাঁকে উৎক্ষিপ্ত 

করে নি; বরং গীতিকবিতাগুলি তার আপন হৃদয়রাগেই রঞ্জিত, আর বূপায়িত করেছে তাঁর উপলন্ধিকে 

প্রাত্যহিক অনুভূতি ও চিন্তার সংযোগে । 

এই সঞ্চয়ণের 'প্রথম সর্গের একটি কবিতায় কবি সন্নিবদ্ধ করেছেন তার সুপরিণত্ত জীবনবেদ-_ উর 

সংজ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষণ সুআ্য়িত হয়েছে তাতে । সার্থক নাম কবিতাটির ; “ককতার্থ অভীগ্ম1” (561155 
56111151016 )। কবির “কিতার্থ অভীপ্দা” ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে : 

বলি আমি শুধু প্রাজ্জনের তরে__ 

জন্ত হবে যে বিদ্পে মুখরিত_ 
বন্দনা করি সেই জীবস্তেরে, 

অগ্নিশিখায় মরণ কামনা ব্রত । 

শিখাময় অবলুপ্তির অভিসারী যে জীবন, তারই পুজারী কবি। মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনায় মানব-প্রেমের 

যে সার্থক রূপায়ন, তারই মধ্যে কবি এই অভীগ্পার সাক্ষ্য খুঁজে পান। “ধে প্রণয়রজনীর নিগ্ধতায় স্ট্ির 

লীলা চলে, তার মধ্যে বিচিত্র অন্নুভৃতি তোঁমাঁয় এসে অভিভূত করে-_-আঁর তখন জলতে থাঁকে শান্ত 

প্রদীপথানি।” “আ্বাধারের আবরণে তুমি আর আচ্ছন্ন থাকবে না উপর্বতর মিলনের নৃতন কাঁমনাঁয় তুমি 

আবার উন্মুখ হবে ।”-_ আত্ম-উন্মোচনের সার্থক পর্যবসাঁন নিছক মানবিক প্রেমের মধ্যে নয়, তাকে উত্তীর্ণ 
হয়েই সম্ভব । উধ্বতর সত্যের পানে যে আকুতি তা আপনাঁকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয় পতঙ্গেরই মতো1। 

"কোনো ব্যবধান তুমি সইতে পার না, তাই উড়ে আঁস তুমি যে বিষুপ্ধ। অবশেষে দগ্ধ তুমি, হে 

পতঙ্গ আলোলোভাতুর !” কিন্তু কবি জানেন, এ দহন প্রকৃত বিনাশ নয়, এ তন্ময়তারই 
নামান্তর, উধ্বতর সম্ভাতে এর উত্রণ। তাই সমাঞ্তিতে কবি বলেছেন : “মৃত্যু আর পুনর্ভব : এ 

দুয়ের বিহনে ম্লান এই পৃথিবীর বুকে শুধু বিষ অতিথি হয়ে বিরাজ কর। ছাড়! তোমার আর 

গতি কি!” 
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প্রায় পয়ষট বছর বয়সের এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে এক অন্তনিহিত ধর্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে। 
সার্িক সত্যের কাছে অন্তর থেকে সমর্পণের সুর কবিচেতনায় ইতিপৃধেই (মধ্যম পর্বে ) পরিক্ফুট হয়েছিল । 
এখন পরিপকক জীবনবোধে সে সবরের সাথে এসে মিলল অমরত্বের প্রতীতি। জীবনের উদ্দেশে মৃত্যুকে বরণ 

করবার যে নির্দেশ (915 (০ 11৮৩” ) হেগেলীয় দর্শন থেকে উদ্ভূত, তারই যেন কাব্যিক বূপায়ণ লক্ষিত 

হয় এই কবিতার মর্মবাণীতে। জীবনের উপর গ্যেটের অগাধ বিশ্বাস; সে বিশ্বাসে মরণের বিয়োগাস্তক 
রূপটিও অন্তহিত। মৃত্যু তার শক্র নয়, বরং গোড়া থেকেই তিনি মৃত্যুর সাথে সধ্যস্থত্র স্বীকার করে 
এসেছেন। পুন্জঁবনে গ্যেটে বিশ্বাসী । সুদীর্ঘ আট দশক ধরে তাঁর জীবনের ভূমিকা পাঁতা, জীবনের 
শেষ পরিপূর্ণতাৰপেই মৃত্যুকে তিনি অবলোকন করেন। এ্রষ্টমতাবলম্বী হয়েও এক এক বিশ্বীতীত ঈশ্বর- 

ব্যক্তিতে বিশ্বাসেই গ্যেটের জীবন-দর্শনের পরিণতি নয়। ত] উত্তীর্ণ হয়েছিল বিশ্বপ্রপঞ্জে প্রকাশমান 

পরমসত্তার সাথে প্রকৃতির এক্যের বোধে । এই বিশ্ববীক্ষাই গ্যেটে উপস্থিত করেছেন “ফাউস্টে'র দ্বিতীয় 

খণ্ডে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান তা 

এশীশাশ্বতেরই প্রতিবিসষ্ব_- য। কিছু অনিত্য তা শুধু যেন প্রতিরূপ,। “প্রবচন ও চিন্তনে'র মধ্যে যথার্থ 
প্রতীকতার (9%17)01151) ) স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন : যেখানে বিশেষ হয়েছে 

গাধিকের 'প্রতিভূ-- ছায়াঁবি গ্রহ নয়, অচিস্তোর জীবন্ত প্রকাঁশ-_ সেখানেই যথার্থ প্রতীক ।” 

তার বিরাশীতম_- এবং অন্তিম__ জন্মবাধিকীতে গ্যেটে 'ফাউস্টে*র দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র পাওুলিপিটি তার 

মৃত্যুর পর খুলে প্রকাশ করবার উদ্দেশে সিলমোহর করে রাখেন (১৮৩১)। এই প্রসঙ্গে একারমানকে তিনি 

বলেন : এখন থেকে আমার জীবনকে এক বিশুদ্ধ উপহারের দৃষ্টিতে দেখব ।” এর পর মাত্র সাত মাস কৰি 
বেঁচে ছিলেন। নিজের জীবন নিষে এই নৈর্যক্তিক নিরাসক্তিই ব্যক্ত হয়েছে আশী বছর বয়সে “ফাউস্টে'র 

ফরাঁসী অন্ুবাঁদ প্রসঙ্গে কবির মন্তব্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন তার মহাকাঁব্যে বণিত মানবাত্ম।র 

ক্রমপরিণতির পরধীয়গুলি-__ বেদনা, বিক্ষোভ, বিরাগ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে । আর সে প্রসঙ্গে বলেছেন : 
গ্রন্থকার এখন এসব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন ।'"" আর ইতিমধ্যে সংসারের রূপ কিছুটা 

পরিবতিত হলেও, আনন্দ-বেদনায়্ মানুষের অবস্থ! অনেকট। একই রয়ে গেছে । 
লৌকিক জীবনের সাঁথে অতি-লৌকিক মহিমার, পাঁখিব সত্তার সাথে এশ্বরিক সত্তার ঘনিষ্ঠ সেতুবন্ধনেই 

গ্যেটের বিশ্ববীক্ষার পরাঁকাষ্ট।। জগৎ ও মানুষের সাথে স্থ্দীর্ঘ আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে অন্থভূতি ও 

অভিজ্ঞতায় যে বিচিত্র রসঘন পট আপন জীবনে রচিত হয়েছিল, তারই মাধ্যমে গ্যেটে উপলব্ধি করেছেন 

মানবজীবনের মহিমীঁ- অসীমের পটভূমিকাঁয়। যে ফাঁউস্ট স্বভাঁবত অপরিপূর্ণ, তাঁর মুক্তি ঘটল শেষ 
পর্যন্ত অপাধিব প্রেমের প্রভাবে । সে প্রেমের উৎস শাশ্বত নাঁরী-- তাঁরই সাঁহচর্বোধ ও করুণার স্বীকৃতি 
গ্যেটের কাব্যে ও জীবনে ক্রিয্নমান। সেই অমত্য মহিমা পৃথিবীর নারীর মধ্যে প্রকীশমীন। খ্রীষ্টটজননী 
মেরীর দেবীমুর্তির মধ্যেই গ্যেটে শাশ্বত এই নাঁরীব্পের চরিতার্থতা খুঙ্দে পান । সেই চিরস্তনী কল্যাণময়ী 
শক্তির বন্দনায় নাটকের পরিসমাঞ্চি : শাশত সেই নারী আমাদের উর্ধপানে আকর্ষণ করেন। (4095 
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্রন্থপরিচয় 

বিষুপুর ঘরানা। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় । বুকল্যাগ্ড , প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। 

পাচ টাঁকা। 

সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু । দিলীপকুম।র মুখোপাঁধ্যায়। জিজ্ঞাস! কলিকাতা ৯। 

ছয় টাক1। 

্রয়ীপ্ধরে ভারতীয় সংগীত । শ্রীহ্বধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাঁক্-সাহিত্য, কলিকাতি| ৯। আট টাকা 

পরশ পয়সা । 

বিষুরপুরে বছুকাঁল থেকে ঞ্রুপদের বিশেষ চর্চার ফলে একটি বিশিষ্ট ধরন কায়েমী হয়ে গেছে। একেই 
বলা হয় বিধুপুর ঘরাঁনা। বিষুপুরে গায়কদের বিশ্বাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বিষুরপুরের রাজা দ্বিতীয় 

রঘুনাঁথের দরবারে তানসেনবংশীয় বাহাছুর খাঁ তানসেন প্রবত্িত অর্থাৎ সেনী ঞপদের প্রবর্তন করেন। 

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় উপযুক্ত প্রমাণসহ এই মতটি খণ্ডন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে রঘুনাথের সময় 
বাহাদুর খার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই বাহীছুর খা আদৌ একজন এঁতিহাপিক ব্যক্তি কি ন| সে সম্বদ্ধেও 

তিনি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কারণ যে সব তথ্য পাওয়া যাঁপ্প তাতে উক্ত বাহাদুর খকে বিষুপুরে 

সেনী ঘরানার প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। দিলীপবাবুর মতে বিষুপুরের যে সাঁংগীতিক এঁতিহ 
গড়ে উঠেছে তার মূলে আছেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ইনি আগ্রা অঞ্চলের কোনো প্রবীণ সংগীতজ্ছের 
কাছে প্রায় ছুই বংসরকাল সংগীতে শিক্ষালাভ করেন। তার বিশ্বাস আগ্র| মুখুরা অঞ্চলের কোনো 

সংগীতগুণীর কাঁছে, তিনি যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তা থেকেই বিধুপুর ঘরানার উংপন্তি হয়েছে। 

রাঁমশঙ্কর অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্ধে জীবিত ছিলেন । স্বামী প্রঙ্ঞানানন্দ ভূমিকায় যে মত প্রকাশ করেছেন 

তাঁতে মনে হয় তাঁর বিশ্বাস সেনী ও মথুরাবৃন্দীবনে প্রচলিত ঞ্ুপদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। 
তিনি বলছেন-_- “অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বোধ হয় বলা অসমীচীন হবে না যে সেশী ও মথুরা বৃন্দাবন 

এই উভম্ব ঘরানারই মূল ও প্রেরণাকেন্্র ছিল গোৌঁয়ালিয়র ঘরানা'। স্থতরাঁং বিষ্ুপুর ঘরানার মূল উৎস 
পশ্চিমী আগ্রা বা মথুরাবৃন্দাবন বলে গণ্য হলেও সেনী ঘরানার মতোই তার প্রাথকেন্্র ছিল সংগীত-পীঠস্থনি 

গোঁয়ালিয়র। অবশ্য পরে তারা স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।” 

পুস্তকটিতে নটি প্রধান অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্থ হচ্ছে-_ ঘরানার কথা, বিষুপুর 
ঘরানা, বিষুপুর ঘরানার উৎপত্তি__ প্রচলিত মত, রাঁজা দ্বিতীয় রঘুনাথের কথা, বাহাছুর খাঁর জীবনকাল, 

বাহাদুর খাঁর বিষুরপুরী শিল্ত, বিষুপুরের সংগীতগুরু রামশঙ্কর, রামশঙ্করের গুরুকরণ এবং বিষুপুর সেনী 

ঘরানাঁর বহিভূর্ত এই মতস্থাপন। গ্রস্থশেষে রামশস্কর ভট্টাচার্যের বংশতাঁলিকা দেওয়া হয়েছে এবং 
শ্রীমমরনীথ ভট্টাচার্য ও স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিষুপুর সম্বন্ধীয় আলোচনা যোৌজিত হয়েছে। 

বিষুপুরের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেউ সংশয় প্রকাঁশ করেন নি, কারণ এ বিষয়ে গবেষণার 
প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেন নি। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে এঁতিহাসিক 

ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করে দেখালেন যে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাঁসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের 
পুন্রাঁলোচনার বিশেষ প্রয়োজন । এ বিষয়ে গবেষকদের সচেতন করে দিয়ে তিনি মহৎ উপকার করেছেন। 

১২ 



২৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ 

বিষ্ুপুরের তথাকথিত ইতিহাসে যে সময় বাঁহাঁছুর খাঁকে স্থাপন করা হচ্ছে সেই সময় তাঁর অস্তিত্ব 
সম্ভব নয় এটি এই পুস্তকে যথার্থভাবে প্রমীণিত হয়েছে। তবে তাঁনসেনের বংশপঞ্জী বা অপর যে সব 
উপাদান লেখক সংগ্রহ করেছেন সেগুলির বিশ্বস্তত! সন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান । তানসেন বা সেনীধার! 
নিয়ে বওমানে ধার! আলোচন। করেন তাঁদের মধ্যে কেউ মুঘলযুগের প্রামাণিক গ্রস্থাদি পর্যালোচনা করে 
বঙমান যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা! করেছেন বলে আমার জান! নেই। বর্তমানে যাঁরা 

নিজেদের সেনীঘরের প্রচারক বলে দাবী করেন তাদের মতে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না। সেনী 
ঘরানা যে কী বস্ত তাও হদয়ঙ্গম করা কঠিন। তানপেন নিজে কোনো ঘরানার প্রতিভূ্ ছিলেন না এবং 
তার শিশ্তের সংখ্যাও খুবই কম ছিল। বিলাস খ! ছাড়! তার অপর পুত্রদের ক্রিয়াকলাপের পরিচয় 

পাওয়া যাঁ় না বললে অত্যুক্তি হয় না। বিলাস খা নিজে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 

অতএব তর শিষ্যদের বিলাসখানী ঘরান।র অংশীদার বলাই সংগত। তাঁনসেনের গানগুলি বহুল পরিমাণে 

মিশিত এবং পরিবতিত হয়ে চলে এসেছে । এই প্রসঙ্গে আরও একটি অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাঁটিত করা 

প্রয়োজন । উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে যখন রাগের উল্লেখ সমেত তাঁনসেনপ্রমুখ বহু সুরকার এবং 
গীতকারের গানের সংকলন প্রকাঁশিত হতে থাকে তখন বিভিন্ন ধ্রুপদী এইসব গানে দ্রুত স্থুর সংযোগ করে 

এগুলিকে নিজ নিজ ঘরাঁনার অন্তভুক্ত করে ফেলেন। এই ব্যাপারটিতে প্ররুত তথ্য আবিষ্ষার করা 

আরও ছুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিষুপুরের গানের বিশ্তদ্ধ ঢঙ দেখে এটা অঙ্গমান হয় যে এখানে ঞ্ুপদের 
একটি বিশিষ্ট শুদ্ধরীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এই রীতি তথাকথিত সেনীরীতির অন্থবর্তী নয়। তথাপি 

যাঁকে আমরা সেনীধারার গান বলি তা যে বিষুপুরে প্রচলিত হবার চেষ্টা হয়েছিল এটি প্রমাণিত হয় 
এই কাঁরণে যে বহু সেনী গীতি বিষুঃপুরে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত আছে। কিন্ত বিষুপুরের গায়কের। 
বোধ হয় নিজেদের প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ করতে পাঁরেন নি তাই তাঁরা অধিক অলংকার যোগ করে 

এইসব গান পরিবেশন করেন ন| অথচ ঞুপদের সংগঠনকে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেন। 

শ্রদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রামশঙ্করের সংগীতশিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তা অবিশ্বাস করবার কারণ 
নেই, তবে বিবৃতিটি আরও 'প্রমাণনির্ভর হলে পাঠকদের প্রতীতি দৃঢ়তর হত। 

বিষ্তপুর সেনীসংগীতের প্রতিষ্ঠা নিষ্বেই গৌরব অর্জন করে নি উত্তম গ্রুপদে তাঁর বহকাঁল থেকেই 
অধিকার ছিল। তথাকথিত সেনবংশীয় বাহাছুর খার এতিহাসিক অস্তিত্ব না থাকলেও ঝিষুপুরের সাংগীতিক 
কৌলীন্ত অঙ্ষুপ্ন থাকবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে সংঙ্গীতকল্পতরু নামক একটি সংগীতগ্রস্থ রচনা করেছিলেন 
এ খবর খুব কম লোকেরই জানা। এই গ্রন্থট পুনরায় আবিষ্কার করে লেখক স্বামীজির জীবনের একটি 
দিক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থটি ১২৯৪ সালে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর 
১৮৮৭ খৃস্টাবে ১১৮নং অপার চিংপুর, কলকাতা» আর্ধ পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়। লেখকের 

ন।মের স্থলে মুদ্রিত ছিল নরেন্ত্রনাথ দত্ত বি. এ. ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। বইটির তিনটি 
সংস্করণ প্রকাঁশিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে সাঁধারণে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থের ছুটি বিভাগ 
ছিল। একটি গীতিবিভাগ অপরটি তত্বিষয়ক আলোচনা । বইটি সর্বাংশে স্বামীজির প্রচেষ্টাতেই 

রচিত হয়। কয়েক বছর পরে সঙ্গীতকল্পতরু নামটির বিলোপসাধনপূর্বক বৈষ্ণবচরণ বসাক গ্রশ্থটিকে 



্রন্থপরিচয় মি 

সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত নাঁমে প্রকাশ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নাঁমটিও বিলুপ্ত হয়। সে যুগের 

তুলনায় গ্রন্থের গীতসংগ্রহটি বিশেষ প্রশংসনীয় । স্বামীজির নিজের চেষ্টায় এই সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল । 
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে কেবলমাত্র তব অংশটি মুদ্রিত করেছেন। বতর্মানে হয়ত 

এই তত্ব অংশের খুব গুরুত্ব নেই কিন্ত যখন সঙ্গীতকল্পতরু রচিত হয়েছিল তখন এই আলোচনার 
যথেষ্ট আবশ্ঠকতা ছিল। বিবেকানন্দ আমাদের সংগীতসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন এবং এই প্রযত্তে সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। লেখক এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 

সমগ্র সংগীতজীবনের খুটিনাটি বিবরণ দিয়ে বইটিকে তথ্যনিষ্ট করে তুলেছেন। বিবেকানন্দের সংগ্ীতজীবন 
সম্বন্ধে এই নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থটি বর্তমান সংগীতসাহিত্যের অগ্গসন্ধিৎস্থ পাঠকসমাঁজকে বহুলভাবে 

উপকৃত করবে । , 

সংগীতকে নিছক গাণিতিক নিয়মে পর্যবেক্ষণ করে শ্রীঙ্ধাঁশশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আধুনিক 
পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। এর আগেও কোনে! কোনো গ্রস্থে এই মতবাদ বিত হয়েছে। সা, গা, 

পা, নি_- এই চরিটি প্রধান ব্বরকে তিন তিন হিসাঁবে ভাঁগ করে সগপ এবং গপন এই ছুটি ভাগ করা 
হয়েছে । এই তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হয়েছে মাতৃকা। এই ত্রয়ীন্বরের সমাবেশ অহ্থসাঁরে 

রাগরাগিণীর বিচার করা হন্বেছে। গ্রন্থকাঁরের মতে মাতৃকাঁর সাহায্যে রাঁগরাগিণীর স্বরগঠনের পার্থক্য 

নিরূপণ, রাঁগর|গিণীর মিশ্রণের মনি, রাগরাঁগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধত। বিচার, প্রচলিত রাঁগরাঁগিণীর ত্রুটি 
সংশোধন প্রভৃতি বহুতর ছুঃসাধ্য কা স্থচারুরূপে নিষ্পন্ন কর যেতে পারে । লেখক যেভাবে রাঁগসংগীতকে 

পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁতে এই রীতি প্রয়োগ করলে নিশ্চিতভাবেই সফল পাওয়া ঘাবে কারণ গণিত কখনে। 

মিথ্যা হতে পারে না। তবে কথা হচ্ছে আমাঁদের সংগীত ঠিক গাঁগিতিক নিয়মেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে নি তার 

বিকাখ বন্প্রকারে নন! স্বতন্থপদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব এইটাই যে একমাত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতি 

সে বিষয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আঁছে। তাছাড়। মাতৃকাপদ্ধতি যে আমাদের শাস্বীয় পদ্ধতি 

নয় এবং আমাদের রাঁগসংগীতের বিকাঁশ কিভাঁবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনার প্রয়োজনীয়তা 
লেখক অঙন্কভব করেন নি। 

স্বীঘ মত স্থাপনের উৎসাহে লেখক কিছু অধিক পরিমাঁণে সংগীতশাক্ষের শিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন । 

উদাহরণস্বরূপ সঙ্গীতরত্ব'কর সম্বন্ধে তার মত উদ্ধত করি। তিনি বলছেন: “সঙ্গীতরত্বাকরে 

রাঁগসংখ্যা মাত্র ২৬৪টি পাইয়া নিশ্চয় মনে করিব যে রাগরাগিণীর স্থগ্টির মূলকথা তিনিও জানিতে 
পারেন নাই এবং এ বৃহৎ পুস্তকে বিভিন্ন পুস্তকাদির মতের আলোচনাই করিয়াছেন। তিনি উক্ত 
২৬৪টি রাঁগেরও সম্যক সর্বপ্রকার উদাহরণ এবং স্থত্রও উল্লেখ করিতে অপারগ হইয়া, মনে হয় পুস্তকে 

জটিল হইতে জটিলতর বহু অর্থযুক্ত বাঁক্য সংযোজনায় দুর্বোধ্য করিয়াছেন ।” এই মন্তব্যে আমার 
এক প্রবীণ সংগীতজ্ঞের কথা মনে পড়ল। তিনিও এইরকম অভিমতই পোঁষধণ করেন। কিন্ত'এই 
মন্তব্যে এই কথাই মনে হয় যে লেখক সঙ্গীতরত্বাকরের উদ্দেশ্ঠই বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন। সঙ্গীতরত্বাকরে 
রাঁগসংগীতের ক্রমবিকাশ বণিত হয়েছে এবং সেটি যেভাবে হয়েছ তা বিজ্ঞানসম্মত। 

আমাদের ইতিহাস যেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে মাগধী, অর্থশাগধী সম্ভাবিতা, পৃথুলা_ এইসব 
গানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । এইসব গীতিকে অবলম্বন করেই জাতিগায়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। 
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জাতিগুলি ষড়জাদি বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে গঠিত হয়েছিল। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি। 

পরে এই জাঁতিগুলির সংমিএণে আরও এগাঁরটি জাতির উত্তব হয়েছিল। পরবর্তাঁ যুগে পাঁচটি গীতির 

প্রাধান্য শ্বীরুত হয়; যথা-- শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাঁধারণী। এই গীতিগুলিকে আশ্রয় করে 

যে গাঁয়নপদ্ধতির বিকাশ হয়েছিল তা আর জাতি নাঁমে পরিচিত নয় তার আখ্যা হল গ্রামরাঁগ। 

জাতিগায়নপদ্ধতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। দেশদেশাত্তরে এবং বিভিন্ন জাতিতে এই সব 

গ্রামরাগের ব্যাপ্তির ফলে বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অস্থসারে মূল থেকে যে পরিবর্তন সাঁধিত 

হল সেই পরিবর্তনের পরিমাঁণ অনুসারে তাদের নাঁম হল ভাষা বিভাষা অন্তরভাঁষা। এই শবগুলির 

বাংপত্তি শাঙ্গদেব তীয় সঙ্গীতরত্বাকরে নিজেই নির্দেশ করেছেন। ক্রমে আরও পরিবর্তন এবং মিশ্রণের 

ফলে যে নতুন শ্রেণীকরণ হল তার পরিচায়ক আখ্যাগুলি হচ্ছে রাগ ভাষাস্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এই 

পর্যায়ে আমরা দেখছি রাগসংগীত বিভিন্ন দেন৷ ক্রিয়(কলাঁপেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাঁগসংগীত এইভাবে 

দেশীসংগীতের মধ্যে স্বীকৃতিলাঁভ করল। ধীরে ধীরে এই অর্গরাগগুলিও ক্রমাগত মিশ্রণের ফলে তাদের 

বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল । তখন একটি মাত্র বৃহ্ং শ্রেণী অবশিষ্ট রইল; সেটি হচ্ছে রাগ। এই বৃহৎ 

শ্রেণীটি নিয়েই অজ আমাদের যত তর্ক, বিতর্ক, আলোচন]। 

এইটিই হল রাগসংগীতের প্ররূত ইতিবৃত্ত। এঁতিহাঁসিক এবং ভৌগোলিক উভয়দিক বিচার করে 

সঙ্গীতরত্বাকরের মতে! অপর কোঁনোঁও গ্রন্থে রাগসংগীতের আলোচনা হয় নি। রাগসংগীত গাণিতিক পথে 

পরিভ্রমণ করে নি, করেছে মানবিক নিয়মে ইতিহাস এবং ভূগোঁলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ত্রয়ীন্বরে 

বিরচিত মাতৃকাতন্ত্রের মহিমাঁকীর্তন প্রসঙ্গে এই সত্যকে অস্বীকার করা কোনোক্রমেই সমীচীন হবে না। 

রাজোশ্বর মিত্র 

জর্জ বার্ড শ। শ্রীভবনী মুখোপাদ্যান। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২ 

দশ টাঁকা। 

বানাভ শ-এর মৃত্যু হয়েছে পুরো পনের বছরও হুয় নি কিন্তু এরই মধ্যে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি বেশ খানিকটা 

স্তিমিত হয়ে এসেছে । আঁমাঁদের এই অতি স্থসভা যুগে সময় অতিমাত্রায় দ্রুতগামী আর সময় যে 

পরিমাণে দ্রুতগামী মানুষের কীত্তি সে পরিম।ণে দ্রতক্ষয়ী। আজকে যা কীতিত কালকে তা নিন্দিত; 

আবার আজকে যাঁর অনাদর কালকে তার সমাদর হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়। মাহুষের রুচি ক্ষণস্থায়ী 

হলে নিন্দা যশও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আমাদের ছাত্রাবিস্থাক় বার্নাভ শ-এর নাম যে চাঁঞ্চলোর সৃষ্টি 

করত আঁজকের ছাত্রমহলে সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। অথচ আমদের কাঁলে বার্নাভ শ বিশ্ববিদ্ালয়ের 

পাঠ্যতালিকাতুক্ত ছিলেন না, এখন হয়েছেন। দেখা যাঁচ্ছে এককালে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিরাপত্তার আশ্বাস 

দিতে পারত আজকে তা পারছে না। অবশ্ঠ ছাত্রমহলের বাইরেও যে শ-এর খুব একটা প্রতিপত্তি 

আছে এমন মনে হয় না। 

বলা বাহুল্য বার্নাড শ নিজেই এর জন্তে অংশতঃ দায়ী-- সারাজীবন প্রাণপণে নতুন কথা বলবার 

চেষ্টা করেছেন। নতুন কথা বলার বিপদ এই যে সহজেই তা পুরোনো হয়ে যায়। কথার জৌলস বেশি 
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দিন থাকে না, বিশেষ করে ছাঁপাঁর অক্ষরে কথা। শাস্ে বলেছে, শত কথা মুখে বোলো» লেখায় 

লিখো! না। ডক্টর জনসন শাঙ্ষবাকা মেনে চলেছেন। চমকপ্রদ কথা তিনিও প্রচুর বলেছেন। 
কিন্তু সেসব কথা মুখে বলেছেন লেখায় লেখেন নি। মাস্থষের মুখে মুখে তার প্রচার হয়েছে। 

মুখে মুখে যে কথা প্রচারিত হয় দিনে দিনে তাঁর ধার এবং জৌলস বাঁড়তে থাকে । পুথির পাতায় 
ছাপার অক্ষরে কথা মিইয়ে যাঁয়। বার্াড শ-এর অনেক কথা মিইয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যে নতুন 
কথাটাই বড়ো কথা! নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমরা! নতুনকে চাইনে, চাঁই নবীনকে। সাহিত্যে 
চিরকাল নতুনের চাইতে নবীন বড়। নতুন পুরাতন হয়, নবীনের নবীনতা এবং সজীবতা কখনো 
নষ্ট হয় না। 

অমিট-রাঁয়ের বোন সিসি বলেছিল, ও সকালবেলা উঠেই সারা দিনের মতো! শ।নিয়ে বল! কথ! 

বানিয়ে রেখে দেয়। শ-এর বেলায় কতকট1 তাই হয়েছে । গুর কথাগুলি সব সময়ে জ্যান্ত নয়। নাটকের 
দুই চরিত্রে ছুই প্রতিপক্ষ খাড়া করে "1৮এর ঠোঁকাঠুকি চলতে থাকে, খানিকটা যেন কথার ফুলঝুরি। 
খানিকক্ষণ বেশ লাগে, পরে ক্লাস্তি আসে। জনসনের কথা ছিল জ্যান্ত কারণ তিনি পুথির পাতায় কথা 

বলেন নি। বলেছেন খাঁবার টেবিলে, চায়ের দৌকাঁনে, বন্ধু মঙ্জলিশে। তাঁর প্রতিপক্ষ কাল্পনিক 

প্রতিপক্ষ নয় । নিত্যকাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তিতর্কের ঘাত প্রতিঘাঁতে সেই বাঁক্য স্বতঃ উৎসারিত । 
শানিয়ে বলা কথ] তাঁকে আগে থেকে বানিয়ে রাখতে হত না, শানিত বাক্য তার জিহ্বাগ্রে প্রস্থ 

থাকত। কথাপ্রসঙ্গে বার্নাড শ-এর মুখেও অনেক স্ৃতীক্ক বাক্য, অনেক স্থভাষিত উচ্চারিত হয়েছে। 
লেখনী নিঃস্ুত বাক্যের চাইতে এসব কথাই বরং অধিকতর দীর্ঘায়ু হবে। 

অবশ্য বার্শাড শ কেবলমাত্র নতুন কথ! বলেছেন এমন কথা বললে তাঁর প্রতি অবিচাঁর করা হয়, 
খাটি কথাও প্রচুর বলেছেন। কিন্তু খাঁটি কথা বললেই যে খাঁটি সাহিত্য হবে এমন কথা কেউ জোর 
করে বলতে পারে না। সত্যাত্মক বাক্যকেও সর্বাগ্রে রসাত্মক হতে হয়। বলা বাহুল্য তাঁর অনেক 

খাটি কথ! অর্থাৎ সত্য কথা রসের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যে ওটাই অগ্রিপরীক্ষা। তথাপি 

সাহিত্যে যতখ।নি সম্মান তার প্রাপ্য ছিল তা যে তিনি পান নি তার কারণ প্রধানতঃ যে ইংরেজ 

সমাঁজকে উদ্দেশ করে তিনি কথা বলেছেন তারা তাকে বড়ো একটা আমল দেয় নি। চোঁরা না শোনে 

ধর্মের কাহিনী। ইংরেজ রক্ষণশীল জাতি-__ চিরাচরিত বিশ্বাসকে সে সহজে ছাড়তে চাঁয় না । যে মানুষ 

নতুন কথা বলে তাকে সে বরাবর সন্দেহের চোখে দেখে । 

অমিত রাঁয়ের সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারেও শ-এর ম্বভাঁবের মিল আছে। “অমিতের বোনেরা ওর 

যে অভ্যাঁসট। নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উপ্টৌ কথা বলা। সঙ্জন-সভায় য| কিছু সর্বজনের 
অন্মোদিত ও তাঁর বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই 1” শ-এর বিরুদ্ধে পাঠকসমাঁজের বিশেষ করে 

ব্রিটিশ জাতির ঠিক এই অভিযোগ। অথচ একটু অন্ধাবন করলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে শ-এর 
কথাবার্তা যতটা উল্টো ব! উদ্ভট বলে মনে হয় কার্ধতঃ ততটা উদ্ভট নয়। আসলে আমাদের অনেক 
ধারণা অনেক বিশ্বাস, অনেক কার্ধকলাঁপ অত্যন্ত অযৌক্তিক | শ নিথুত যুক্তি এবং নির্মম পরিহাসের 

সঙ্গে এ সবের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দ্দিয়েছেন। আমরা তাঁর যুক্তি খগুন করতে পারি নি এবং 
পারি নি বলেই তাঁকে একটা উপদ্রব বলে মনে করেছি। শ-এর এক গুগ্রাহী বন্ধু বলেছেন, “€ 893 
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কঠোর ভাষায় হোক আর পরিহাঁসের স্থরে হোক অনেক পিলে-চমকাঁনো কথা তিনি বলেছেন, কিন্ত 

এ যুগে মান্ষের পিলে এত বেশি মজবুদ যে কোঁনো কিছুতেই পিলে ফাঁটবাঁর লক্ষণ দেখা যাঁয় ন[। সভ্য 

মাঁচ্ষ কেনো ব্য।পারেই সহজে বিচলিত হয় না। বোধ করি এই কাঁরণেই অসামান্য প্রতিভা সত্বেও যতখানি 

প্রভাঁব বিল্তার করার কথা ছিল ততখানি তিনি করতে পারেন নি। এই সুত্রে আর একটি কথাও স্মরণ 

রাখা কর্তব্য । মন্গসংহিত। শাসক হিসাবে বড়ে! হতে পারে কিন্ক সাহিত্য হিসাঁবে বড়! কি না সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাঁকে। বার্ড শ এযুগের সমাজকে নতুন করে গড়বাঁর উদ্দেশ্ঠে এক নতুন সমাঁজনীতি বা শাস্ত্র রচন! 

করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ন্যাষ্য কথা বলেছেন? সর্বত্র একটি কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ এবং শুচিতাঁবোধ 

বিদ্যমান । কিন্তু সবট। মিলিয়ে একটি শুচিবা ইগ্রস্ত মনের আভাস অছে। এ যুগের মাঁন্ছষ যেমন মন্রুসংহিতাঁকে 

প্রশ্রয় দেয় না তেমনি শ-সংহিতাঁকেও খুব একট! আমল দেবে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ ইংরেজ জাত এ 
পর্যন্ত দেয় নি। যতদুর মনে পড়ছে তীর নাটকের প্রথম অভিনয় স্বদেশে না হয়ে আমেরিকায় হয়েছে। 
গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা স্বদেশের চাইতে বিদেশেই বেশি । এমন-কি ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে যতখানি 

সমাদর হয়েছে ইংলণ্ডে ততখানি হয় নি। শিল্পী সাহিত্যিকরা যদিচ “সর্বত্র পৃজ্যতে' বলে খ্যাত তখাপি 

বলব আপন দেশের পৃজাই আসল পূজা । কোনে! সাহিত্যিককে আপন দেশ যদি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ন| করে 

তবে অপরে তাঁকে বড়ো করতে পারে না। 

এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাঁণে খুব কম লেখকই লিখেছেন, এমন অধিক পরিমাঁণে 
ম্যাধা কথাঁও বোধ করি আর কেউ বলেন নি। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটাই বড়ো! কথা নয়। সাহিত্যে 

96195 এবং 11011961196 ছুইয়েরই সমান আদর । বানীভ শ-এর নাটকে যেমন 60911110115 106 ০1 

৪011110 51156, শেক্সপীয়ারের নাটকে ( কমেডিতে তো বটেই, অন্যবিধ নাটকেও ) তেমনি 61191110119 

1০ ০ 11219৮8]1701155159 1 লক্ষ্য করবাঁর বিষয় যে চাঁর শ' বছর পরেও শেক্সপীয়ার পাঁঠকসমাঁজে, 

রক্ষমঞ্চে এবং ছাঁয়াছবিতে তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। বার্নাড শ আজ রঙ্গমঞ্চেও নেই 

সিনেমার পর্দায়ও নেই ; পাঠকসমাজেও স্থান সংকুচিত হয়ে আসচে। অথচ আজকের দিনের সমস্থ 

নিয়ে আজকের দিনের উপযোগী নাটক তিনিই সব চাঁইতে বেশি লিখেছেন। মুশকিল হয়েছে এই যে, 
সারাক্ষণ যুক্তিযুক্ত কথা শোনার ধৈর্ধ সকল মাস্থষের থাকে না। অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ কথা সাহিত্যে অনেক 
সময় অনর্থ ঘটায়। ভাঁরবির অর্থগৌরব তাঁকে সাহিত্যে খুব বড়ো স্থান দেয় নি। নিরর্থক কথার ফাঁকে 
ফাঁকে অর্থপূণ কথা বললে তবেই কথার অর্থগৌরব বাঁড়ে। 

তথাপি বলব বার্দাড শ-এর এই অনাদর কোনো দেশেরই পঠকসমাঁজের পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। 

[1:661150091 1150111৩ বা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পক্ষে বার্ণাভড শ এ যুগে অপরিহার্ধ। বহু যুগ সঞ্চিত ধ্যাঁন 
ধারণার ফলে আজকের সমাজ অব্যবস্থিত-চিত্ত। আমাদের সমীজব্যবস্থায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবাঁর 
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জন্যে বার্নাড শ যতখানি করেছেন এমন আর কোনো! সাহিত্যিক করেছেন বলে মনে করি না| এই কারণেই 
বলছিলাম যে শ-কে বাঁ দিলে এ যুগের শিক্ষা অমন্পূর্ণ থেকে যাঁয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
এককালে বার্নাড শ এবং বাট্রা্ড রাসেলকে যখেই মূল্য দিপ্বেছেন। আজকে কেণ দিচ্ছেন না, সেআমি 
বুঝতে পারি নাঁ। এঁদের গ্রন্থের বঙ্গান্ুবাঁদও তেমন হয় নি। হ'লে ভাষার জোর বাড়ত। আশাদের 
ভাষায় এখনও যুক্তিতর্কের আট-বীধুনি তেমন আসে নি। 

আমাঁদের পাঠকসমাজ ইদানীং যে শৈথিল্য দেখিয়েছেন সে লজ্জার কথঞ্চিং নিরসন করেছেন শ্রীযুত 
ভবাঁনী মুখোপাধ্যায় । তিনি বানা শ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করে বাঙালি পাঠক মাত্রেরই 
কৃতজ্ঞত|ভাঁজন হয়েছেন। শ সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোঁচন। আমাদের ভাষায় ইতিপূর্বে হয় নি। বন 

তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। তথ্য ্ সন্ধ'ন জীবনীকারের অগ্ততম কর্তব্য কিগ্ত তার প্রধান কৃতিত্ব তথ্যের 

পরিবেশনে | একটি অনন্যসাঁধাঁরণ জীবনের অনন্যতাঁকে পরিষ্ষুট করে তোল! সহজস|ধ্য ব্যাপার নম্ন। 

সেই কঠিন পরীক্ষায় ভবানীবাবু কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। অপরপক্ষে শ-রগের মরস বর্নিয়ও 

যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন । 
শ যে শুধু নাট্যরচয়িতা এমন নয়, তাঁর সমগ্র জীবনটিই ন[টকীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেমন বল। যায় 

তার জীবনই তার শ্রেষ্ঠ কাব্য তেমনি বার্াড শ এর জীবনই তার রচিত শ্রেষ্ট নাট্য। এই সত্যটি ভব।নীবাবুর 

গ্রন্থে সুম্পষ্টভাবে পরিশ্ফুট হয়েছে । প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই ছিট গ্রস্ত মাচ্ষ। প্রতিভার ছটাই মাথার 
ছিটে পরিণত হয়। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে 

এলে য| হয়, অনেক নটনটার ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, বনু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। এর স্থযোগ নিযে 
সস্ত। রোমাঞ্চের স্থাট্টি করা যেত এবং জীবনচরিত অনাপ্ধাসেই উপন্যাসে পরিণত হতে পারত। কিন্ত 
মত্য।ন্বেধী পাঠকমাত্রই জানেন যে শ তার ব্যক্তিগত জীবনে বরাঁবর একটি সাত্বিকতা বজাঁয় রেখে চলেছেন। 

সুখের বিষয় এই জীবনচরিতে সেই সত্যটি কোনোক্রমে আচ্ছন্ন হয় নি। শ যেমন জীবনের ছুর্গম ছুংসাইসিক 
পথেও পদম্মলন থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছেন তাঁর জীবনীকারও তেমনি স্থলভ রোঁমাঞ্চকতার লোভনীয় 

পথকে সযত্বে পরিহার করে গিয়েছেন। এইজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদাহ। 
বার্ণাভ শ-এর স্তিমিত প্রভাব যদি ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয় তবেই ভবানীবাবুর শ্রম সার্ঘক হবে। 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
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এসেছিন্থু দ্বারে তব শ্রাবণরাঁতে, 

প্রদীপ নিভাঁলে কেন অঞ্চলঘাঁতে ॥ 

অন্তরে কালো ছাঁয়া পড়ে আকা, 

বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাঁকা, 

দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে । 

কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কপণা । 

লাবণ্যলক্ষী বিরাঁজে ভূবন-মাঝে, 

তারি লিপি দিলে না হাতে ॥ 
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সম্পাদকের নিবেদন 

অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জাঞুয়ারি এবং মৃত্য 

১৯০২ সালের ৪ জুলাঁই তারিখে । পুরো! চল্লিশ বংসরও তিনি জীবিত ছিলেন নাঁ। জীবনের মেয়াদ তার 

বড় ছিল না বলেই সম্ভবত তাঁর জীবনের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে দ্রুতগতিতে ৷ বিশ্বখাতি তিনি লাভ 

করেন ১৮৯৩ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে অভিষিক্ত ইন ১৯১৩ সালে। 

রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল স্থির, লক্ষ্যের পথে দ্রুতগতিতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয় নি। 
অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হলেও বিবেকানন্দের চিন্ত।য় ও কর্মে পরিণতির লক্ষণ স্পষ্ট। ব্হ বিষয়ে 

তিনি চিন্তা করেছেন, তাঁর মধ্য বাঁংলা ভাঁষাঁও একটি। মৃত্যুর বছর-ছুই আগে, ১৯০* সালে, তিনি 

বাংলাভাষ! সম্বন্ধে যে অভিমত গ্রকাঁশ করেন আমরা এখনে তা৷ থেকে সামান্ি একটু অংশ উদ্ধৃত করি-_ 

“আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে একটা 

অপার সমুদ্র দাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পযন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়” এসেছেন, তারা 

সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উতক্; কিন্তু কটমট 

ভাষা যা অগ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাঁতে ছাঁড়া কি পাগ্ডিত্য হয় না? চল্তি ভাষায় কি শিল্পনৈপুণ্য 

হয় না?” 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রা়-সমবয়পী। বিবেকানন্দ সম্থন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছেন রবীন্দ্র 

হস্তাক্ষরে তাঁর একটি অংশ ও রবীন্দ্রনাথের অন্তান্ উক্তি এই সংখ্যায় মুদ্রণ করে আমরা বিবেকানন্দের 
জন্মশতপুতি উপলক্ষে নৃতন করে তীকে স্মরণ করলাঁম। এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি রচনাও 
প্রকাশ করা হল। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) মহাশয়ের জন্মশতপু্তি এই বছর। এই উপলক্ষে আমরা 
তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে রবীন্দরহ্হ্দ্ রাঁমানন্দকেও ম্মরণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি। 



্বী কু তি 

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্ররচনার পাঁগুলিপি শাস্তিনিকেতনের 
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত | 

বিবেকানন্দের চিত্রের ব্লক উদ্বোধন, এর সৌজন্তে প্রাপ্ত । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র শ্রকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 

সৌজন্টে প্রান্ত । 

সহ-সম্পাদক শ্রসুশীল রায় 
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উফ 

পুরাতন সংখ্য। 
বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। 

ধারা সংখ্যাগ্ুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের 

অবগতির জন্য নিয়ে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল-_ 

থু প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী 

পত্রিকার চার সংখ্যা, একত্র ১০ । 

শু তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, 

প্রতি সংখ্যা ১০০ । 

শু পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 

সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১০০। 

শু অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১০০ । 

শব নবম বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
খ্যা, প্রতি সংখা ১*০০। 

শ ষষ্ঠ সপ্তম দশম একাদশ ও চতুর্দশ 
বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়! যায়। প্রতি 

সেট ৪'০০, রেজে্ত্রী ডাকে ৬০০ । 

শু পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখা। ৩০০, 

বাধাই ৫০০ ;:তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, 
প্রতিটি ১০০ । 

শু ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত- 

সংখ্যা, ৩'০০। 

শু অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, 
উনবিংশ বর্ষের তৃতীয় এবং বিংশ 

বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 

পাওয়া যায়, প্রতি সংখ্য। ১০০ । 

বিশ্বভরতী পাত্রিকা 

কলকাতার গ্রাহকবর্গ 

স্থানীয় গ্রাহকদের স্থবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন 

অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্টি করবার 

এবং বাধিক চার সংখ্যার মূল্য ৪'০* টাকা অগ্রিম 
জম! নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । এইসকল কেন্তরের 

নাম ও ঠিকান। উল্লিখিত হল-__ 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 
২ কলেজ স্কোয়ার 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 
২১০ কর্নওয়ালিশ স্টাট 

বিশ্বভারতী গ্রন্থছনবিভাগ 
৫ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন 

জিজ্ঞাসা 
১৩৩এ রাসবিহারী আযভিনিউ 

৩৩ কলেজ রো 

ভবানীপুর বুক ব্যুরো 
২বি শ্যামা প্রসাদ মুখাজি রোড 

ধার এইবপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো 
সংখ্য| প্রকাশিত হলেই তাদের সংবাদ দেওয়া 
হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাদের সংখ্যা 
সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় 
ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং 
পত্রিক1 হারাবার সম্ভাবন! থাকে না। 

মফস্থলের গ্রাহকবর্গ 

ধার। ডাকে কাগজ নিতে চান তারা বাধিক 
মূল্য ৫'৫* বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ কলিকাতা ? 
ঠিকানায় পাঠাবেন। যদ্দিও কাগজ সার্টিফিকেট 
অব পোস্টিং রেখে পানে! হয়, তবুও কাগজ 
রেজিক্টি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ । 

রেজিস্টি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ 

লাগে। 

॥ শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ ॥ 

সস 
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অন্নদাশঙ্কর রাঁয়ের ভ্রমণ-কাহিনী 

জাপানে 
॥ ১৯৬২ সালের “'সাহিত্য-আকাদেমী' পুরক্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ ॥ 

জাপানী শিল্প, চিত্রকলা, নৃত্যনাঁটা প্রভৃতির চিত্তীকর্ষক বর্ণনায় 

বাংল। সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন | 
২য় সং্গরণ ॥ মূল্য : সাত টাক।॥ 

বুদ্ধদেব বন্থুর প্রবন্ধ-সংগ্রহ 

সঙ্গ 2 নিঃসজগত। রবীন্দ্রনাথ 
লেখকের সতেরো টি উত্ুষ্ট প্রবন্ধের সর্বাধুনিক সংকলন-গ্রন্থ । 

এর কোনও রচনাই ইতিপূর্বে শ্রন্থভুক্ত হ্নি। বাংলা গঞ্চ- 
সাহিত্যে এক গর্বের বস্তু এই সংকলন। মুল্য : পাচ টাকা। 

বিশু মুখোঁপাধ্যায়-সংকলিত 

রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে 
প্রাচীন, ছূর্নভ ও বিশ্মৃত পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি থেকে 
সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ত্রিশখানি কাবা, নাটক ও উপশ্লাসের 
সমালোচন। 'এবং ভার রচন। সম্পকে কৌতুহলোদ্দীপক 
টাকা টিপ্লনী ৷ মুল্য : দশ টাকা। 

পপ শা পা সপন শর 

স্থভাঁষচন্ত্র বস্থ-লিখিত 

পত্রীবলী 
এই গ্রন্থে ১৯১২-৩২ সালের মধ্যে লিখিত নেতা জীর ১২* খানি 
পত্র বালক্রম-অনুয।য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সাতথানি দুপ্পাপ্য 

চিন্রসম্থলিত। মুল্য : সাত টাকা। 

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-গ্রণীত 

ইরানের ইতিকথ। (পূর্বকাণ্ড) 
মধ্য ও পশ্চন এশিয়ার সেতুবন্ধ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের 
একটি অতি প্রাচীন বাসভূমি ইরান ইতিহাসের যবনিক। 
উত্তে।লনের হুচন। থেকে সভ্যতার কালগ্রবাহকে কী ভাবে 
ও কত্তগানি প্রভাবিত করেছে তার বিস্ময়কর সামগ্রক 

বিবরণ। মুল্য : আট টাক1। 

ভবানী মুখোপাধ্যা়-গ্রণীত 

বিশ্বসাহিত্যের লেখক 
পৃথিবীর একুশজন বিখাত ও জনপ্রিয় লেখকের জীবন ও 
রচনা-সংক্রাপ্ত আলোচন।। তুলনামূলক সাহিত্যে আগ্রহী 
পাঠকের নিকট অপরিহায গ্রন্থ । মুল্য : পাঁচ টাঁক।। 

এম. সি. সরকার আযাণ্ড সন্দ প্রাইভেট লিঃ॥ ১৪ বহ্ছিম চাটটুজ্যে স্টাট ; কলিকাতা-১২ 
সত ৬ পাাসপাপপপপপপাপিপ অপ পাপপা শাসিত পা পাশপাশি 

০ 

চিত্রলিপি 
রবীন্্নাথ-অস্কিত আঠাঁরোটি চিত্রের সংকলন । 

ছয়টি ত্রিবর্ণ ও একটি চতুবর্ণ। কবির হস্তাক্ষরে 
লিখিত কবিতা ও তাহার ইংরাঁজী অন্থবাঁদ 
সম্বলিত। মূল্য ২০০০ টাক! 

লেখন 
রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য স্ন্দর হাতের লেখায় তাঁর 
কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রস্থের 
বাংল। ও ইংরাজী কবিতাগুলি সংখ্যায় আড়াই 
শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থে মুদ্রিত 
ইয় নি। জাপ।নী বাঁধাই, মূল্য ৪০০, 

শোভন সংস্করণ ১০০০ টাকা 

০০৯ সপ ০ পাপী পিপিসপপপিপাপিসপি৬পপশি জপ শাল পাপা পাগিসপিপেীপা পিসি শা পপ ১১০০ জা পপ পন 

হা ্
তী 

9 

চিত্রলিপি ২ 
রবীন্রনাথ-অঙ্কিত পনেরোটি চিজ্রের সংকলন । 

সাতটি তিবর্ণ ও দুইটি চতুবর্ণ। মূল্য ১৮০০ টাঁকা 

স্ফুলিঙ্গ 
লেখনের সগোত্র আরও বু কবিতা যা বববীনদ্র- 

নাঁথের নানা পার্ভঁলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও 

তাহার স্সেহভাজন আশীবাদপ্রার্থদের মংগ্রহে 

বিক্ষিধ ছিল, সেই ২৬০টি কবিতাসমষ্টির সংকলন 

স্ুলিজ'। পরিবর্িত সংস্করণ । . মুল্য ৩৫০, 
শোভন ৫"৫০ টাঁকা 

২৪ 



৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-টৈত্র ১৩৭১ : 

গলাম্্ীতল্ত সাহিভ্য* 
স্থধীরচন্ত্র কর 
শাসম্তিনিকেতনের শিক্ষা 

ও সাধন। 
জনগণের রবীন্দ্রনাথ ১০০ 
ডঃ তারকনাথ ঘোষ 

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্ত 
প্রমথনাথ বিশী 
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫:৫০ 
রবীন্দ্নাট্য প্রবাহ, ১ম ৫০০ 
রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ২য় ৫০০ 

১০০৩ 

জীবনকথ। 
সুশীল রায় 

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা ও 
বাঙালি সংস্কৃতির ধারা নায়ক 

। এমন তেত্রিশ জন মনীষীর 
| ব্যক্তিজীবন ও কর্মকৃতির স্থপাঠ্য 

৫০০ 

ছু 

প্রতিভা গুপ্ত 
শিক্ষার রবীজ্ৰনাথ ৩৬০০ বিবরণ। 

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 1 মনীষীদের স্বাক্ষর ও চিত্র- 
শারোদগসব-দর্শন ২০০ | সম্ঘলিত। মূল্য দশ টাকা 

গুরু-দর্শন ২:৫০ 
পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ ৬:০০ র্ 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : 

জ্রনাথ ৪০০ 

ডঃ উপেন্্রনাথ উট্টাচা ৷ তারাশঙ্কর তর্করত 
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২০০ : তারাশঙ্কর তর্করত্ব কতৃক অনূদিত 
রেণু মিত্র সংস্কত সাহিত্যের অনন্যসাধারণ 

রবীক্-হদয় &'০০ গ্রন্থ “কাদঘ্বরী বহুদিন দুপ্রাপ্য 
তির ৃ ছিল। অধ্যাপক শ্্রীচিস্তাহরণ 

০ না চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সেই মূল্যবান 
৫ গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হল। 

রোম! রোল। ূ 

শ্ীবামরঞ্ের জীবন ৬০, 
বিবেকানন্দের জীবন ৬** এ 
ব্রক্ষচারী অরূপ চৈতন্য 

মহামানব রংবেকানন্দ ৬ | ড্র পরিমল রায় 
প্রীম। সারদামণি ৬:০০ প্রাক্তন ডি. পি. আই. 

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী সাত্রাজ্যবিস্তার 
রা ১৫” | স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও 
শ্রীরামকৃঞ্চের ধারা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ 

এসেছিল সাথে ৪০০ মূল্য পাচ টাকা 

পে সি ০ জাপপাগাল পাপী পিপিকািপ পিস পাপী পলাশ পিপিপি শী শঠি 
স্পা শিপিশি শা ্শীশাশীশীশিশীসশি 

১৮৮৬-৮৭ শক 

প্রত্যেকের অবশ্যপান্য শহু | সস্পীর্ছিভ প্রন্ছাজ্লী 

কম্কাবতী ৬'০০ 
ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক 

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 

মেবার পতন ৪০০ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রাস 

সম্পাদক 

ভঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

প্রফুল্ল নি 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
সম্পাঁদ্ক : ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী 

কমলাকান্তের দপ্তর ২৫০ 

বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টে।পা ধ্যাঁ় 

সম্পাদক : প্রমথনাথ বিনী 

| নীলদর্গণ ৩" 
দীনবন্ধু মিত্র 

সম্পাঁদক : প্রমথনাঁথ বিশী 

পল।শির যুদ্ধ তি 
নবীনচন্দ্র সেন 

সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী 

মূল্য চার টাকা | প্রন ও সমাত্লোচনন। 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
ভাষা-সা হিত্য-সম্কৃতি 
যোগেশচন্দ্র রায় বি্যানিধি রম 

কি লিখি? 
অনস্তকুমার স্তায়তর্কতীর্ঘ 

বৈভাষিক দর্শন 
হুমায়ুন কবির 

নয়। ভারতের শিক্ষ। 

৬৩০৩ রী 

৩৫০ 

২০০৩ 

৮০০ 

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি । সি ২৯৩১ কলেজ স্টট মার্কেট প্র দোভাল! । কলিকাত। ১২॥ 
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